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RESUMO 

 

Esta pesquisa insere-se na área de estudos de gênero, tendo como objetivo geral investigar as 

concepções de feminino que norteiam a atuação de profissionais de um serviço de saúde 

destinado ao tratamento de mulheres dependentes químicas. O serviço de saúde em questão é 

público, e foi criado no Recife, no ano de 2004, pertencente à Rede de Atenção Integral às/aos 

Usuárias/os de Álcool, Fumo e outras Drogas. No que concerne à construção metodológica, 

efetuamos uma abordagem qualitativa do objeto estudado e realizamos entrevistas 

semiestruturadas, com as/os profissionais do serviço de saúde, as quais foram transcritas e 

submetidas à análise de conteúdo. Identificamos no conteúdo das entrevistas movimentos 

simultâneos de (des)construção e naturalização das concepções de sexo e gênero. Neste 

sentido, destacamos que em alguns momentos as/os profissionais reforçaram e, em outros, 

puseram em xeque a compreensão binária sobre o sistema sexo-gênero, ao falar sobre sua 

atuação na instituição. Muitos relatos aludem à existência, no serviço de saúde, de concepções 

de feminino e de práticas de intervenção que procuram romper com noções naturalizadas de 

gênero, com vistas a respeitar a singularidade das usuárias e evitar discriminá-las. Pontuamos 

que o investimento no estudo sobre gênero – que parece ser escasso na instituição – poderia 

contribuir para uma fundamentação teórica mais consistente das concepções de feminino e 

das práticas apresentadas pelas/os profissionais. Também vimos que para se entender as 

subjetividades das usuárias em sua complexidade, faz-se necessário articular os 

conhecimentos sobre gênero enquanto categoria analítica e a temática “uso de drogas,” uma 

vez que o processo de socialização de homens e de mulheres estimula ou condena 

determinadas práticas relacionadas às drogas, que são sustentadas por condições sociais 

hierárquicas, nas quais as mulheres comumente ocupam posição de desvantagem. Esta 

pesquisa tem capacidade de estimular a instituição a refletir sobre gênero, enquanto um 

princípio de organização social, o que pode ser útil para que repense suas concepções e suas 

práticas, de modo a torná-las politizadas, respeitando a pluralidade das subjetividades de seu 

público-alvo.  

 

Palavras-Chave: Gênero; Feminino; Serviços de Saúde; Mulheres; Dependência Química. 
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ABSTRACT 

 

This research is part of the gender studies field, the general objective being to investigate the 

feminine conceptions that guides the performance of the professionals in a health system 

prepared to treat drug addicted women. The above cited health system is a public one and was 

created in Recife/PE in 2004, and is inserted in a major system called: Recife’s Integrated 

Healthcare Network for Users of Alcohol, Tobacco and Other Drugs. Regarding the 

methodological construction, a qualitative approach of the studied object was done by 

performing semi-structured interviews with the professionals of this health system, which 

were transcribed and submitted to a content analysis. We identified simultaneous traces of 

(un)construction and naturalization of gender and sex conception. In some moments, the 

professionals reaffirmed the binary comprehension of the sex-gender system when discussing 

about their function in the institution and, in other moments, they neglected it. Several reports 

refer to the existence, in the health system, of feminine conception and interventions acts 

which aims to break the naturalized notions of gender, in order to respect the singularity of the 

users and avoid discrimination. We point out that the investment in the gender study – which 

seems to be scarce in the institution – could contribute for a more consistent theoretical basis 

of the feminine conceptions and the acts of the professionals. We have also seen that to 

understand the complex subjectivities of the users it is necessary to gather the knowledge 

about the gender as analytical category and the “drug using” subject, once the socialization 

process of men and women promotes or condemns some practices related to drugs, which are 

sustained by hierarchical social conditions, in which women normally occupy inferior 

position. This research has a potential to stimulate the institution to think about gender, as a 

social organization principle, which could be useful to the reevaluation of the concepts and 

practices, so as to make them politicized, respecting the plurality of subjectivities of the target 

audience. 

 

Keywords: Gender; Feminine; Health Services; Women; Chemical Dependency. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Diferentes discursos sobre a mulher adquiriram estatuto de verdade ao longo da 

história, marcando a constituição de sua subjetividade. Entretanto, essas “verdades” podem 

ser relativizadas, na medida em que buscamos entender sua relação com o contexto sócio-

histórico, no qual foram produzidas, implodindo, assim, a intenção de universalidade delas.  

 Para se entender os diversos lugares ocupados pelas mulheres na sociedade, é 

necessário ter clareza do “projeto de verdade” que subsidiou a construção de sujeitos 

masculinos e femininos (COLLING, 2004), estabelecendo entre eles uma relação hierárquica, 

em que a mulher é vista como inferior ao homem. Esta reflexão parte do pressuposto de que a 

diferença entre os sexos e as “verdades” que a produziram são construções sócio-históricas. 

 Com Foucault (2006a), aprendemos que verdades são produzidas por diversos campos 

de saber, numa determinada economia de discursos, como uma forma de exercício de poder. 

O corpo social é constituído por relações de poder múltiplas, que não podem se estabelecer 

sem a produção de discursos que adquiram caráter de verdade, teoriza Foucault.  

 Sabemos que a medicina e a filosofia disseminaram ao longo do século XVIII uma 

série de “discursos verdadeiros” sobre a diferença sexual, exercendo influência sobre a forma 

como as pessoas se constituíam enquanto homens e mulheres e legitimando a construção de 

uma relação hierárquica entre eles. Tais discursos visavam atender à necessidade política de 

destinar homens e mulheres, respectivamente, ao espaço público e ao privado, o que reforçou 

a situação de inferioridade feminina. Esse propósito político era camuflado sob o argumento 

de que estavam sendo “descobertas” diferenças entre a natureza de homens e mulheres. Os 

aspectos apontados como diferenças naturais, entretanto, eram carregados de valores culturais 

(NUNES, 2000).  

 Relações assimétricas entre homens e mulheres ainda se fazem presentes na nossa 

sociedade. Esta assimetria é reforçada pelas normas de gênero que buscam enquadrar homens 

e mulheres em um modelo de diferença sexual que estabelece padrões supostamente ideais de 

masculinidade e feminilidade (ARÁN; PEIXOTO JÚNIOR, 2007).  

 No entanto, por necessitarem reiterar tais padrões de feminino e de masculino, as 

normas de gênero, enquanto construções sócio-históricas, são incessantemente repetidas, o 

que pode proporcionar alguma diferença, ou seja, um deslocamento no binarismo masculino-

feminino (ARÁN; PEIXOTO JÚNIOR, 2007). Arán (2003), a nosso ver, ilustra o 

deslocamento mencionado, ao afirmar que na contemporaneidade tem surgido um novo 

esboço do feminino e com ele um novo modo de se pensar a diferença sexual.  
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 Explica que desde que o movimento feminista
1
 argumentou que a natureza das 

mulheres não as destinava a assumirem o lugar de mãe, defendendo o direito de elas traçarem 

trajetórias de vida alternativas, elas passaram a ocupar inserções sociais que antes eram 

reservadas apenas aos homens. A autora nos convida a refletir sobre as inserções sociais da 

mulher, na atualidade, a partir de um contexto relacional de gênero que, enquanto tal, implica 

mudanças em todo um sistema de pensabilidade sobre a diferença sexual.  

 Visto que os campos de saber interferem, por meio da produção de “discursos 

verdadeiros,” na constituição das subjetividades, cabe interrogar sobre que lugares os 

discursos de profissionais, produtoras/es de saber sobre o feminino, têm reservado às 

mulheres na nossa sociedade. Dito de outra forma, quais concepções de feminino norteiam a 

atuação das/dos profissionais de um serviço de saúde específico para tratamento de mulheres 

dependentes químicas?  

 Essa reflexão se torna mais pertinente, ao considerarmos que saberes profissionais 

construídos sobre as mulheres ao longo da história corroboraram o estabelecimento de uma 

relação hierárquica entre elas e os homens.  

 O tipo de serviço de saúde em questão é público, e foi criado no Recife, no ano de 

2004, pertencente à Rede de Atenção Integral às/aos Usuárias/os de Álcool, Fumo e outras 

Drogas. Consiste em espaços terapêuticos protegidos para atender pessoas que precisam de 

um tratamento para dependência química, sob regime de internação, por se encontrarem em 

situação de vulnerabilidade diante da exposição aos riscos do uso prejudicial de drogas (riscos 

à saúde, à relação familiar, de morte iminente). Objetiva conscientizar seu público acerca da 

dependência química que o acomete, ajudando na melhoria e reelaboração do seu projeto de 

vida e exercício de sua cidadania (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 Ao conjugarmos a noção de que os saberes profissionais sobre o feminino têm 

potencial de interferir na forma como a subjetividade das mulheres é construída e a ideia de 

que esta forma de subjetivação é atravessada pelas normas de gênero, que são passíveis de 

mudança, elaboramos a problemática que apresentaremos a seguir.  

 Os saberes de profissionais acerca do feminino, a depender de seus argumentos, 

podem agir no sentido de reforçar as normas de gênero, contribuindo para a manutenção das 

relações hierárquicas entre homens e mulheres. Ou podem incitar repetições diferenciais das 

normas, contribuindo para tornar igualitárias as relações entre homens e mulheres.  

                                                 
1
 Ressaltamos que o movimento feminista apresenta uma diversidade de vertentes que variaram ao longo da 

história e do contexto social. Ao empregarmos no singular, neste e em outros momentos deste texto, o termo 

movimento feminista, não intencionamos desconsiderar a pluralidade existente em seu seio.  
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 Neste sentido, profissionais da instituição a ser pesquisada, por meio de seus saberes e 

intervenções, podem contribuir para legitimar ou transformar a realidade social vigente, na 

qual a mulher é constantemente colocada em situação de inferioridade em relação ao homem. 

Essa consideração demonstra a relevância social do nosso estudo, sobretudo ao pontuarmos 

que a assimetria na relação entre homens e mulheres tem gerado uma série de problemas 

sociais, como, por exemplo, a violência de gênero.  

 Visto que o público-alvo da instituição são mulheres dependentes químicas, 

analisaremos as concepções de feminino presentes nos discursos das/dos profissionais a partir 

de um aporte teórico que inclui uma compreensão das relações entre gênero e uso de drogas. 

Moraes (2011) nos informa que a articulação entre uso de drogas e gênero tem sido debatida 

recentemente, ainda havendo o que se investigar, fato que sinaliza a pertinência deste estudo.  

 Mas, desde já, a autora nos alerta que o uso de drogas é um fenômeno que envolve 

elementos estruturadores de relações de poder, como gênero, geração, raça, classe, cultura de 

origem, entre outros. Acrescenta que o gênero está na base das relações hierárquicas entre as 

pessoas que participam do cotidiano de uso, de intervenções profissionais e que orientam as 

políticas públicas.  

 Nosso intuito é entender, a partir da fala das/dos profissionais, como o serviço de 

saúde em questão se posiciona dentro do contexto das relações de poder existentes em nossa 

sociedade, legitimando ou modificando as desigualdades entre homens e mulheres e, 

inclusive, produzindo novos saberes sobre seu público-alvo. Acrescentemos que este tipo de 

serviço precisa ser objeto de pesquisas acadêmicas, pois encontramos apenas um trabalho 

científico que versa sobre a temática (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008). A unidade de 

saúde que investigaremos consiste em uma realidade bem particular da rede de atenção à/ao 

usuária/o de drogas, por atender exclusivamente mulheres. Fica claro, assim, o caráter 

inovador desta pesquisa. 

 Nesta perspectiva, objetivamos investigar as concepções de feminino que norteiam a 

atuação de profissionais de um serviço de saúde destinado ao tratamento de mulheres 

dependentes químicas. Para tanto, analisamos os pressupostos que, na opinião das/dos 

profissionais, fundamentaram a criação de uma unidade de saúde de tratamento da 

dependência química específica para mulheres. Investigamos a compreensão das/dos 

profissionais sobre as particularidades de uma unidade de saúde de tratamento da dependência 

química específica para mulheres. Identificamos os campos de saber que legitimam o que vem 

a ser feminino na prática profissional cotidiana na instituição em questão e, por fim, 
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analisamos as relações entre as concepções de feminino das/dos profissionais e suas 

intervenções na instituição referida. 

 Partindo do pressuposto de que a situação feminina atual é uma construção sócio-

histórica, não pretendemos com esta investigação extrair do discurso das/dos profissionais 

concepções de feminino que se constituam como “verdades essencializantes,” pois:  

Se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce e sim torna-se 

mulher decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que 

não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma prática 

discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-significações. Mesmo 

quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria 

“cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários 

meios sociais. Para Beauvoir, nunca se pode tornar-se mulher em definitivo, como 

se houvesse um telos a governar o processo de aculturação e construção (BUTLER, 

2010a, p. 58, grifo da autora).  

 Os termos mulher, homem, feminino e masculino estão em constante construção social 

e, portanto, são passíveis de redefinições. A perspectiva de gênero que adotamos não nos 

deixa perder de vista que as transformações ocorridas em quaisquer dos quatro termos 

mencionados envolvem, necessariamente, a mudança no sistema de relações entre eles, pois 

cada um dos termos só se define na relação com os demais. Por isso, no primeiro capítulo, 

cujo objetivo é falar das concepções de feminino à luz da perspectiva de gênero pós-

estruturalista, procuraremos situá-las dentro deste contexto relacional, elucidando mudanças 

pelas quais passaram ao longo de diferentes momentos históricos. 

 Citar diferentes momentos históricos com suas características peculiares, todavia, não 

é suficiente para desconstruirmos as verdades produzidas sobre tais concepções. Logo, 

remetemo-nos à crítica genealógica de Foucault (2006c), uma vez que nos permite situar os 

discursos tidos como verdadeiros numa dinâmica de relações de poder que os instaura, com 

vistas a compreender este processo de produção na sociedade.  

 Nessa perspectiva, ao tratarmos de concepções de feminino, estaremos nos referindo a 

uma multiplicidade de sentidos produzidos acerca deste termo, os quais estão em estreita 

relação com o contexto social e, consequentemente, com as relações de poder que os 

engendra. Pensando o contexto social sob a ótica das relações de poder, escolhemos delimitar 

a nossa discussão em torno de relações de gênero, que são um tipo específico de relações de 

poder. 

 Debater sobre o feminino enquanto uma construção social: este é o nosso propósito. 

Vale salientar, uma construção social relacionada ao contexto de trabalhadoras/es da saúde 

pública brasileira, da área de saúde mental, especificamente do tratamento do uso abusivo de 

drogas, atuando em uma instituição voltada para mulheres. Contentamo-nos em ressaltar estes 
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aspectos e temos consciência de que este contexto poderia ser demarcado de formas múltiplas. 

O ponto fulcral para nós, neste momento, é considerar que este contexto provoca rebatimentos 

nos sentidos produzidos acerca do feminino e, mais ainda, que não há como abrangê-lo 

completamente, sendo necessário operar alguns recortes ao longo da pesquisa.  

 Logo, constatamos que fazer pesquisa é um ato de humildade; perdoe-nos, se ao fazer 

este desabafo, estamos nos apropriando de uma frase sem citar a fonte, pois de fato não o 

sabemos; o confronto com a experiência acadêmica nos fez desejar deixar este registro. 

Finalizaremos o primeiro capítulo com mais um recorte do fenômeno em questão, abordando 

a relação entre gênero e uso de drogas.  

 No segundo capítulo nos dedicaremos a discorrer sobre nossa aproximação do campo 

de pesquisa, explicar em que consiste o modelo e a forma de funcionamento do serviço de 

saúde investigado, além de expor nossa metodologia.  

 No terceiro capítulo, realizaremos a análise e discussão sobre os discursos das/dos 

profissionais entrevistadas/os. Mas, não prosseguiremos antes de ponderar que os termos 

homem, mulher, feminino e masculino podem ser escritos no plural, com a finalidade de 

denunciar a multiplicidade de sentidos que trazem consigo, embora em várias ocasiões do 

texto nos vejamos limitadas/os, pela nossa capacidade de escrita, a empregá-los no singular. 

Daí a importância de utilizarmos no plural o termo concepções de feminino. Mais do que 

apontar a polissemia dos discursos, o que nos move a fazer esse adendo é a crença em uma 

sociedade que precisa desenvolver uma postura ética e de respeito diante da plasticidade das 

subjetividades, devido às inúmeras experiências de feminilidades e masculinidades existentes.  

 Optamos por usar ao longo deste texto, do ponto de vista gramatical, os termos nos 

dois gêneros (masculino e feminino), no sentido de evitar a reprodução ideológica de uma 

escrita androcêntrica que comumente universaliza a flexão do gênero no masculino (SILVA, 

2004). E, visto que as/os participantes da pesquisa são predominantemente mulheres, em 

sintonia com nosso campo de pesquisa, decidimos situar na flexão de gênero o feminino antes 

do masculino. 
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1 CONCEPÇÕES DE FEMININO À LUZ DA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

1.1 Uma Visão Crítica sobre o Lugar do Feminino na Sociedade 

 

 Apresentaremos uma visão crítica sobre o lugar ocupado pelo feminino na sociedade 

ocidental, mostrando que diferentes discursos sobre a mulher adquiriram estatuto de verdade 

ao longo da história, marcando a constituição de sua subjetividade e repercutindo na forma 

como ela é vista atualmente. Percorreremos, rapidamente, este percurso histórico, que nos dá 

subsídios para analisar criticamente o fenômeno em questão. 

 A concepção de mulher vigente da Idade Média ao século XVII originou-se do 

Cristianismo primitivo, que a retratou como um ser inferior, por ter sido criada da costela de 

Adão, e diabólica, por ter sucumbido à serpente. Conforme esta perspectiva, a mulher, em 

virtude de sua culpa pela Queda do homem, corporificou o pecado associado à carne, que se 

tornou sexualizada. Através desses raciocínios, o Cristianismo vinculou a feminilidade, o sexo 

e o mal, designando as mulheres como seres imperfeitos, influenciáveis, pecaminosos e de 

uma cobiça carnal incontrolável (NUNES, 2000). 

 Foi no século XVIII, com a necessidade política de situar a mulher como guardiã da 

infância, que se observou uma mudança significativa na representação do sexo feminino. 

Afinal, um ser até então marcado por uma imagem negativa não estaria preparado para 

assumir a maternidade. Fez-se necessária uma inversão de valores que permitiu retratar a 

mulher como doce, sensata, ponderada, com aspirações que não ultrapassassem os limites do 

lar, coloca Nunes (2000), que brilhantemente metaforiza: Eva foi substituída por Maria. Ou 

seja, a mulher foi transformada em mãe. Vejamos, em linhas gerais, como se deu este 

processo. 

 As mães nem sempre foram vistas como as principais responsáveis pelos cuidados 

com a educação e desenvolvimento das crianças, os quais eram delegados às amas de leite, à 

criadagem, às instituições pedagógicas e religiosas e à própria organização familiar como um 

todo (NUNES, 2000). Foucault (2006b) coloca que muitas crianças, entregues às amas de 

leite, chegavam a morrer sem que suas mães tomassem conhecimento, pois não havia um 

meio de se verificar como estavam sendo criadas; algumas amas tinham um índice de 

dezenove crianças mortas em vinte que lhe tinham sido confiadas. Para combater este 

problema, as mães foram estimuladas a cuidar de suas/seus filhas/os, inclusive, a amamentar, 

acrescenta o autor. A assunção da mulher à função de mãe, enquanto cuidadora da infância, 
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foi estimulada a partir do século XVIII pelo pensamento iluminista, sobretudo, por Rousseau 

(NUNES, 2000).  

 Nesta época, o Estado estava preocupado com a manutenção da classe burguesa, 

ameaçada pelos altos índices de mortalidade infantil. Diante disso, incentivou, pautando-se 

em discursos filosóficos, médicos e moralistas, a organização da família burguesa em torno 

das/dos filhas/os (família nuclear), delegando à mulher o papel de esposa e mãe, a qual 

deveria garantir a constituição de indivíduos saudáveis, capazes de perpetuar sua classe 

econômica. Surgiu, então, toda uma literatura de orientação a respeito da criação das/dos 

filhas/os e uma série de debates médicos, discursos que incitaram a construção de uma 

imagem de mulher condizente com o ideal de esposa e mãe requerido pela sociedade 

(NUNES, 2000).  

 O percurso histórico delineado acima nos permite desnaturalizar a concepção de 

mulher enquanto mãe e esposa, entendendo que ela foi criada para atender a uma necessidade 

política da sociedade burguesa do século XVIII; ser mãe e esposa não é, então, algo inerente à 

existência feminina. Ademais, para compreender melhor o processo de construção do perfil 

feminino característico do século XVIII, precisamos refletir, conforme aponta Nunes (2000), 

sobre o surgimento, nesta época, de um modelo de pensabilidade da diferença sexual, 

denominado modelo dos dois sexos.  

 Antes disso, a diferença entre homens e mulheres na sociedade ocidental era pensada a 

partir do modelo do sexo único, complementa a autora. Tratemos, então, da passagem de um 

modelo ao outro, o que, segundo Cavalcanti (2009), nos fornece subsídios para desnaturalizar 

a compreensão atual do que é ser homem e ser mulher, masculino e feminino, mostrando o 

caráter cultural que atravessa os corpos sexuados.  

 Segundo Laqueur (2001), no século XVIII surgiu um discurso que atribuiu à diferença 

sexual o estatuto de condição fundante da diferença dos gêneros – modelo dos dois sexos. 

Acrescenta que, antes disso, os sexos eram regulados pelo modelo masculino que figurava 

como sexo perfeito – modelo do sexo único. Explica que para Galeno, médico e filósofo do 

século II d.C., fundador do modelo do sexo único, os órgãos sexuais masculinos e femininos 

eram similares em número e espécie, diferindo apenas quanto à localização no corpo. O corpo 

feminino, por ser considerado frio, contraía e apertava os órgãos, mantendo-os internos, 

enquanto que a maior quantidade de calor do corpo masculino permitia que seus órgãos 

sexuais fossem externalizados.  

 Quanto maior a quantidade de calor de um ser, mais perfeito ele era considerado e, por 

conseguinte, atingia uma posição hierarquicamente superior na escala dos seres. Os homens 



8 
 

eram, portanto, mais perfeitos do que as mulheres e mais bem posicionados em tal escala. As 

mulheres, sob esta ótica, eram homens inacabados, pois a quantidade de calor que lhes 

chegara ao ventre não era suficiente para se atingir a perfeição, diferentemente dos homens 

que, provenientes de fetos que tinham atingido seu potencial pleno, haviam reunido uma 

quantidade ideal de calor no ventre. Haveria, desta forma, um único sexo – o masculino –, 

sendo a mulher um homem, porém, imperfeito (LAQUEUR, 2001).  

 Da Antiguidade clássica até antes do período iluminista, acreditava-se na existência de 

um só sexo: o masculino. Entre outros motivos, a persistência do modelo do sexo único se 

deveu às questões de poder, pois estava em consonância com um mundo público, 

predominantemente masculino, ao apresentar o homem como parâmetro, ao mesmo tempo em 

que a mulher inexistia enquanto categoria distinta em termos ontológicos (LAQUEUR, 2001).  

 Antes do século XVII, o sexo ou corpo era compreendido como processo cultural. Ser 

homem ou mulher nesta época não derivava de uma biologia correspondente a um de dois 

sexos incomensuráveis, mas estava associado a uma posição social, sendo a hierarquia inscrita 

nos corpos pela cultura (LAQUEUR, 2001).  

 A princípio, não fazia sentido, no século XVIII, a manutenção de hierarquia entre 

homens e mulheres, uma vez que a sociedade estava pautada em uma perspectiva igualitária e 

liberal, de acordo com a qual os indivíduos percebiam-se como seres singulares, autônomos e 

iguais perante a lei. Esta ideologia contrastava com um quadro social em que as mulheres 

eram dominadas pelos homens e estavam excluídas da esfera pública (NUNES, 2000).  

 A forma encontrada pelos pensadores da época para manter este quadro social foi 

argumentar que os diferentes lugares sociais ocupados por homens e mulheres eram 

determinados pela sua natureza – modelo dos dois sexos. Devido à suposta impossibilidade de 

se escapar das imposições determinadas pela natureza, mulheres e homens estavam fadadas/os 

a conservar a relação hierárquica existente entre elas/eles (NUNES, 2000). 

 Fica claro que se lançou mão de todo um discurso intelectual para justificar e legitimar 

uma realidade social em que, entre outros aspectos, a mulher era vista como inferior ao 

homem. Neste contexto, a medicina foi convidada a delinear minuciosamente a diferença 

entre a natureza de homens e de mulheres. A diferença sexual passou a marcar todo o corpo, 

existindo também fora da genitália; os órgãos reprodutores femininos passaram a ser vistos 

como perfeitos e adequados à maternidade. Tentava-se encontrar não só no corpo, mas nos 

aspectos físicos, morais e na alma diferenças consideráveis entre os sexos (NUNES, 2000). 

 O modelo dos dois sexos apresentava uma relação de complementaridade entre 

homens e mulheres. A mulher, vista como perfeita em sua especificidade, tinha características 
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biológicas e morais condizentes com a função materna e a vida doméstica; já ao homem cabia 

a vida pública, o trabalho e as atividades intelectuais. As diferenças morais e de funções 

sociais atribuídas a homens e mulheres seriam consequência de uma diferença de essência 

entre os sexos naturalmente determinada, cujo caráter era morfológico. Este modelo acoplou a 

diferença sexual à diferença de gênero (NUNES, 2000). 

 Para Nunes (2000), a lógica do modelo dos dois sexos não se chocou com a ideologia 

liberal, porque vislumbrou a situação feminina por ele estabelecida não como uma imposição 

social, mas como um desígnio de natureza. Essa operação camuflou, a nosso ver, uma relação 

de dominação entre homens e mulheres, ao encará-la como uma relação de 

complementaridade. A utilidade política deste modelo foi a de destinar os homens ao espaço 

público e as mulheres ao espaço privado, empreendimento necessário a uma sociedade 

interessada em conservar a divisão social do trabalho e pautada nos ideais de família e 

infância modernos.  

 Se, por um lado, a sociedade quer nos fazer enxergar uma diferença de essência entre 

homens e mulheres, biologicamente determinada e muitas vezes cientificamente comprovada, 

por outro, a história da construção da diferença sexual nos confronta com o caráter cultural 

que atravessa os corpos sexuados, que se constituíram enquanto tal a partir de uma série de 

investimentos políticos exercidos sobre eles, como mostramos em alguns momentos deste 

texto.  

 A partir da leitura de Laqueur (2001), compreendemos que até o estatuto biológico do 

corpo feminino e masculino decorre de uma construção sócio-histórica, carregada de valores. 

O cérebro das mulheres, por exemplo, foi descrito como menor do que o dos homens, a fim de 

justificar sua inferioridade intelectual numa determinada época (NUNES, 2000).  

 O estabelecimento de um novo perfil feminino no século XVIII foi impulsionado, 

conforme mostramos, por questões sociais:  

A mudança da percepção médico-científica sobre a mulher deu-se principalmente 

em função das transformações operadas e esperadas da condição social feminina, e 

não devido a descobertas científicas que caucionassem a ideia de um dimorfismo 

original. Distinguir a mulher do homem pela particularidade do sexo foi uma 

preocupação de filósofos e moralistas antes de ser uma crença de cientistas 

(NUNES, 2000, p. 42).  

 O modelo essencialista da diferença sexual dos séculos XVIII e XIX foi criticado pelo 

movimento feminista no século XX, que procurou desconstruir a ideia de que as mulheres 

tinham como destino assumir na sociedade lugares determinados pelo seu estatuto biológico; 

defendeu ser a situação feminina vigente uma construção sócio-histórica. Esse movimento 
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consistiu em uma das mais importantes revoluções da época, por combater a situação milenar 

de dominação em que se encontravam as mulheres (ARÁN, 2003). 

 O abalo provocado pelo movimento feminista neste “lugar natural,” reservado à 

ocupação feminina, permitiu às mulheres dele se distanciarem e assumirem outras trajetórias 

de vida, antes não autorizadas pela sociedade. Em outras palavras, o movimento 

desestabilizou o perfil feminino construído nos séculos XVIII e XIX, abrindo espaço para a 

emergência de outras formas de se reconhecer como mulher. Desta forma, impediu a 

universalização do modelo de dominação masculina, em que a mulher só tinha lugar como 

objeto (ARÁN, 2003). 

 A leitura de Arán (2003) nos faz entender que o feminino passou a se deslocar para 

outros lugares, situações, condições, possibilidades de existência. Ainda, sentimo-nos 

convidados pela autora a notar que o deslocamento do feminino requer que pensemos sobre a 

diferença entre os sexos de outra forma, diversa daquela estabelecida nos séculos XVIII e 

XIX. Ela coloca que temos configurado um novo território para se pensar as sexualidades, no 

qual se destacam alguns fenômenos: a crise da família burguesa nuclear (monogâmica e 

heterossexual), a entrada da mulher no mercado de trabalho, a separação da sexualidade da 

reprodução e uma política de visibilidade da homossexualidade.  

 Não é nosso objetivo detalhar cada um dos fenômenos acima mencionados, mas 

destacar que, segundo a autora, eles são incorporados nas sexualidades contemporâneas, 

redefinindo a questão da diferença sexual. Além disso, defende que tais fenômenos 

provocaram crises nas referências simbólicas organizadoras da sociedade moderna, 

principalmente a partir do deslocamento das fronteiras homem-público e mulher-privado 

(ARÁN, 2003). 

 Considera, fundamentando-se em Lipovetski (1997 apud ARÁN, 2003), que o destino 

do feminino encontra-se pela primeira vez em um momento de imprevisibilidade, no qual 

tudo na existência feminina se tornou uma questão de escolha, de modo que nada mais fixa 

imperativamente seu lugar na ordem social. Conclui que não estamos nem em uma sociedade 

totalmente ancorada na hierarquia entre os sexos, nem marcada pela indiferença entre os 

sexos. O que há é uma nova possibilidade de diferenciação entre os sexos e com ela um novo 

esboço do feminino. 

 A diferença sexual é estudada atualmente à luz da perspectiva de gênero que, 

diferentemente das tradições filosóficas que buscam compreender a verdade e a essência dos 

fenômenos, encara a situação feminina e masculina atuais como construções sócio-históricas 

instauradas a partir de um contexto de relações de poder, no qual uma série de discursos tidos 
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como verdadeiros têm efeitos na forma como as pessoas se constituem enquanto homens e 

mulheres. Vejamos primeiramente como Foucault nos ajuda a desconstruir as “verdades” 

formuladas sobre a diferença sexual. Depois, abordaremos especificamente a temática de 

gênero. 

 

1.2 Desconstruindo “Verdades” sobre a Diferença Sexual 

 

 Segundo Foucault (1999), entre o final do século XVIII e início do século XIX, os 

discursos produzidos sobre o sujeito por campos de saber – como a medicina, a psicologia, a 

psiquiatria, entre outros – remetem ao modo como o poder se transformou, com o intuito de 

governar não somente os indivíduos, através de procedimentos disciplinares (anátomo-

política), mas o conjunto da população. Nesse sentido, a biopolítica, através dos biopoderes 

locais, se ocupará da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da 

natalidade, entre outros, na medida em que estes se tornaram capital político.   

 A potência destes discursos se deve ao estatuto de verdade que eles adquirem, por 

serem úteis política e economicamente para uma dada conjuntura social; eles têm, então, todo 

um sentido no contexto de uma economia de discursos vigente na sociedade, o que permite 

sua propagação. O autor diz que na sociedade existem relações de poder múltiplas que 

constituem o corpo social, as quais não podem se estabelecer sem a produção de discursos que 

adquiram caráter de verdade. Vimos no tópico anterior que o discurso médico e filosófico 

produziu “verdades” sobre a diferença sexual, exercendo influência sobre a forma como as 

pessoas se constituíam enquanto homens e mulheres. 

 Neste sentido, a leitura de Foucault (2006b) nos instrumentaliza a questionar as 

“verdades” existentes sobre a diferença sexual, procurando entendê-las dentro da economia 

dos discursos e da dinâmica de relações de poder em que são produzidas na sociedade. Esta 

operação é realizada por Butler (2010a), em seu livro Problemas de gênero, no qual denuncia 

a construção social da diferença sexual, desnaturalizando as categorias: homem, mulher, 

masculino, feminino.  

 Colling (2004), por sua vez, tendo como fundamento as ideias de Foucault, considera 

que para se entender a atual situação feminina na sociedade, é necessário se ter clareza do 

“projeto de verdade” que subsidiou a construção de sujeitos masculinos e femininos. Nesse 

sentido, afirma não haver verdade na diferença entre os sexos, mas um esforço interminável 
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da sociedade para dar-lhe sentido e cultivá-la. Ou seja, a diferença entre os sexos é uma 

construção sócio-histórica, assim como as “verdades” que a produzem. 

 Foucault (2009), ao abordar a história da sexualidade, destaca a proliferação de 

discursos “verdadeiros” sobre o sexo a partir do século XVIII. Para ele, não há uma verdade 

preexistente sobre a sexualidade que seria encoberta pela repressão, como se costumava 

acreditar. Sua ideia é de que a sexualidade é um fenômeno socialmente construído, que deve 

ser compreendido a partir de uma economia dos discursos e de uma dinâmica de relações de 

poder que a produz e a sustenta.  

 Foucault (2006c) utilizou a crítica genealógica para investigar como os mecanismos de 

poder, em um dado momento, começaram a se tornar economicamente vantajosos e 

politicamente úteis, sendo, portanto, colonizados por mecanismos globais do sistema de 

Estado. Foi, por exemplo, a realização de uma crítica genealógica sobre a história da 

sexualidade que o levou a questionar se o aumento dos discursos sobre o sexo visava a 

produção de uma sexualidade economicamente útil (FOUCAULT, 2009).  

 Tal crítica genealógica seria um empreendimento para libertar da sujeição os saberes 

históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso 

teórico, unitário, formal e científico, tido como verdadeiro pela sociedade. Dito de outra 

forma, o método genealógico é um instrumento que põe em xeque as verdades acerca de um 

determinado fenômeno elaboradas numa dada época pela sociedade, mostrando como elas 

foram instauradas e que saberes históricos elas camuflaram. Assim, indaga o autor: “Que 

sujeito falante, que sujeito de experiência ou de saber vocês querem ‘menorizar’ quando 

dizem: ‘Eu que formulo este discurso, enuncio um discurso científico e sou um cientista?’” 

(FOUCAULT, 2006c, p. 172). 

 Reproduzimos o questionamento acima porque nos fez pensar, dentro do contexto 

deste trabalho – que se concentrará no discurso de profissionais da área da saúde mental sobre 

o feminino –, sobre o quanto o discurso científico calou e desvalorizou a fala e a experiência 

feminina, legitimando as relações de dominação entre homens e mulheres. Os estudos sobre 

gênero realizados por Butler (2010a) mostram, a nosso ver, como a crítica genealógica tem 

capacidade de subverter as relações de dominação mencionadas e o modelo de pensabilidade 

da diferença sexual da nossa sociedade, marcado pelo binarismo sexual. Passemos, então, a 

uma explanação sobre a analítica de gênero. 
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1.3 A Analítica de Gênero 

 

 Robert Stoller foi o primeiro estudioso a mencionar e conceituar “gênero” 

(SAFIOTTI, 2004). Em sua obra Sex and gender, lançada em 1968, discorreu sobre o 

tratamento cirúrgico de pessoas consideradas “intersexos e transexuais,” cuja finalidade era 

adaptar a anatomia genital à identidade sexual “escolhida” pela/o paciente, entendidas como 

“sexo” e “gênero,” respectivamente. Segundo Pedro (2005), o autor efetuou uma separação 

entre os termos “gênero” e “sexo,” ao reconhecer que, nestes casos, a identidade sexual (o 

sentimento de ser homem ou mulher) não coincidia com a anatomia genital.  

 Saffioti (1999) coloca que no livro de Simone de Beauvoir, O segundo sexo, publicado 

em 1949, já estavam presentes os fundamentos do conceito de gênero, uma vez que para ela o 

feminino era entendido como uma construção social, o que foi tão bem expresso em sua 

famosa frase: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.” Foi, entretanto, em 1975, a partir da 

publicação do artigo “Tráfico de Mulheres: notas sobre a economia política do sexo,” de 

autoria de Gayle Rubin (1993), que o conceito de gênero passou a ser difundido, servindo ao 

debate sobre a opressão da mulher efetuado pelo movimento feminista (PISCITELLI, 2004).  

 A formulação do conceito de gênero é tributária tanto das teorias sociais, como do 

movimento feminista (PISCITELLI, 2004). Nas teorias sociais surgiu em um momento 

específico de estudos sobre a diferença sexual. Por sua vez, no movimento feminista, emergiu 

como uma categoria de análise alternativa ao patriarcado. Abordaremos a seguir a substituição 

da categoria patriarcado pela de gênero, mostrando que o surgimento deste conceito consistiu 

em uma resposta a demandas acadêmicas e políticas da época. Depois discorreremos sobre 

como este conceito tem sido empregado, apresentando-o como categoria analítica no formato 

em que faremos uso nesta pesquisa. Uma historização do conceito, ainda que breve, nos ajuda 

a legitimar e justificar a pertinência do uso que dele faremos. 

 A partir da década de 1960, as correntes feministas dos Estados Unidos e da Inglaterra 

começaram a trabalhar com a noção de patriarcado. As instituições patriarcais eram aquelas 

desenvolvidas no contexto de dominação masculina. Ora, a dominação masculina estava 

presente através do tempo e das culturas. Logo, poucas instituições não eram patriarcais. 

Tomou-se, então, como ponto de partida a ideia de que os homens, universalmente, oprimem 

as mulheres e passou a se recorrer à categoria patriarcado para explicar como se dá essa 

opressão em casos específicos (PISCITELLI, 2004).  

 Neste contexto, as feministas ditas radicais procuraram questionar a exclusão das 

mulheres das teorias, da política e de disciplinas, como a História, o que gerou uma série de 
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estudos sobre a situação mulher – história da mulher, antropologia da mulher. Os interesses 

feministas repercutiram na proliferação de estudos acadêmicos, que se sofisticaram a ponto de 

contestarem o uso do patriarcado como categoria de análise pelo feminismo (PISCITELLI, 

2004). 

 Segundo Piscitelli (2004), embora o conceito de patriarcado fosse útil para a 

mobilização política, trouxe problemas no que se refere à historicidade da situação feminina. 

Sua utilidade política foi a de denunciar que a subordinação feminina era um fenômeno 

contingente e histórico, que assim como teve início, poderia ter um fim.  

O pensamento feminista procurou no patriarcado a ideia de uma origem, de um 

tempo anterior, quando teria começado a história de opressão das mulheres – a 

organização social contemporânea atualizaria a ordem existente nas sociedades 

arcaicas, na qual a dominação era exercida por homens. O problema é que a 

utilização desse termo fora de seu contexto obscurecia a compreensão das relações 

sociais que organizam diversas formas de discriminação (PISCITELLI, 2004, p. 48).  

 Tanto no discurso político, como na academia, o conceito de patriarcado passou a se 

referir a um sistema político trans-histórico, trans-geográfico e trans-cultural de opressão das 

mulheres pelos homens. Ou seja, ao invés de ser situada no tempo e no espaço, a dominação 

masculina e com ela o conceito de patriarcado foram universalizados, o que chocou com a 

finalidade para que o conceito foi criado: demonstrar que a subordinação da mulher não é 

natural, sendo, portanto, possível combatê-la. Além disso, o conceito é essencializante, pois 

ancora a análise da dominação na diferença física entre homens e mulheres, considerada como 

aspecto universal e invariável (PISCITELLI, 2004). 

 De acordo com a ideia de patriarcado desenvolvida na época, as mulheres eram 

prisioneiras de sua biologia: por terem que se dedicar à reprodução, amamentação e cuidado 

com bebês, tornavam-se obrigatoriamente dependentes dos homens. Subtende-se que as 

funções biológicas (reprodutivas) demarcavam a desigualdade entre homens e mulheres e 

funcionavam como a base de explicação da opressão feminina (PISCITELLI, 2004).  

 Sob esta ótica, o que há em comum entre as mulheres são sua biologia e a opressão 

sofrida por parte dos homens. Apesar de o conceito de opressão agregar caráter político à 

discussão efetuada pelo movimento feminista em torno do patriarcado, considerar o corpo 

como uma precondição necessária para a permanência da opressão patriarcal, enfatiza os 

aspectos biológicos a ponto de essencializá-los, tomando-se a anatomia como o ponto em 

comum entre as mulheres, através dos tempos e das culturas (PISCITELLI, 2004). 

 Por perceberem que a categoria patriarcado não dava conta de explicar as origens da 

opressão feminina, pois não a desnaturalizava, buscaram-se novas ferramentas conceituais. 
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Assim, o conceito de gênero passou a ser utilizado como categoria analítica, a partir da 

publicação, em 1975, do artigo de Gayle Rubin já mencionado neste trabalho (PISCITELLI, 

2004).  

 Não pretendemos abordar a conceitualização de gênero feita por Rubin; queremos 

apenas destacar que o conceito de gênero começou a ser desenvolvido como uma alternativa 

àquele de patriarcado, em decorrência da preocupação feminista de explicar a opressão das 

mulheres pelos homens. Já do ponto de vista da teoria social, as primeiras elaborações do 

conceito de gênero envolviam a ideia de diferença sexual como princípio classificatório 

universal, sendo relativizada culturalmente essa diferença (PISCITELLI, 2004). 

 De um modo geral, a partir da década de 1970, foi difundida a ideia de gênero como 

construções sociais que se impõem às diferenças biológicas (anatômicas), designadas como 

diferenças sexuais. O gênero não derivaria diretamente dos fatos biológicos, pois os 

significados culturais inscritos nos corpos sexuados variavam de uma cultura a outra. Assim, 

esta visão representa um avanço por retirar a homologia entre diferenças biológicas e sociais, 

mas o faz introduzindo uma dicotomia, tida como universal, entre natureza e cultura, por 

considerar o sexo como sendo da ordem da primeira e o gênero da ordem da segunda 

(PISCITELLI, 2004).  

 A dicotomia presente na distinção sexo/gênero passou a ser censurada no início dos 

anos 1990. No âmago deste debate, algumas autoras criticaram a distinção sexo/gênero, 

procurando saídas que não requeressem delas abandonar princípios ligados à noção de gênero 

e outras procuraram categorias alternativas, uma vez que pensam o gênero como par 

inseparável em uma distinção binária (PISCITELLI, 2004).  

 Embora tenha surgido com o propósito de se afastar de concepções essencializantes e 

universalizantes, o conceito de gênero acabou por cair de alguma forma nessa armadilha. É o 

que podemos ver quando destacamos a universalização da dicotomia natureza/cultura. Além 

disso, segundo Piscitelli (2004), autoras contemporâneas apontam a essencialização de 

categorias presente nas teorias de gênero, sinalizando a necessidade de historicizá-las e, 

assim, desconstruí-las.  

 Donna Haraway (1991 apud PISCITELLI, 2004), por exemplo, critica a distinção 

realizada entre os conceitos de gênero e sexo, sem que estes, bem como as raízes 

epistemológicas da lógica de análise implicadas na distinção, sejam historicizados e 

relativizados. Argumenta que, em decorrência de o sexo e de a natureza não terem sido 

historicizados, consolidaram-se ideias relacionadas com identidades essenciais, como homens 

e mulheres. Continua dizendo que “o estabelecimento da distinção sexo/gênero inviabiliza a 
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desconstrução dos corpos, sexualizados e racializados, enquanto objetos de conhecimento e 

espaços de intervenção da biologia” (p. 53).  

 Scott (1995) tenta se abster das concepções essencializantes, ao apresentar o gênero 

como uma categoria de análise que permite entender a construção inteiramente social da 

diferença sexual. São poucas/os as/os historiadoras/es que, no Brasil, têm refletido sobre 

gênero como categoria de análise; nos trabalhos científicos é comum aparecerem citações da 

própria Scott e de Butler, sendo rara a prática da reflexão aprofundada sobre o assunto 

(PEDRO, 2005). 

 As preocupações teóricas relativas ao gênero como categoria de análise só apareceram 

no final do século XX (PEDRO, 2005). Scott (1995) defende que utilizar o gênero como 

categoria de análise nas pesquisas é diferente de lançar mão do conceito apenas com a 

finalidade de descrever os fenômenos investigados, o que foi feito por muitos historiadores da 

área. Critica o fato de alguns estudiosos, devido à aceitação do conceito de gênero na 

academia, simplesmente terem substituído o termo “mulher” por “gênero” em suas 

publicações. Argumenta que muitos desses trabalhos caracterizavam-se por um caráter 

meramente descritivo dos fenômenos estudados, não procurando compreender porque as 

relações entre homens e mulheres estão construídas como estão, como funcionam e como se 

transformam. Estes questionamentos ganham lugar nas pesquisas quando se trabalha com 

gênero como categoria analítica, conforme propõe Scott. 

 Seguindo o raciocínio de Scott (1995), defendemos que gênero sempre se referirá a 

relações sociais, mas contentar-se com esta afirmativa não basta; os questionamentos 

mencionados no parágrafo acima precisam ser levantados. Não podemos, por exemplo, tomar 

como referência uma categoria como “feminino” e estudá-la de forma estanque, sem buscar 

situá-la dentro de um processo de construção social que a engendra e que está em constante 

transformação. Abordar o objeto de pesquisa à luz do gênero, enquanto categoria analítica, 

nos leva a reconhecer que categorias como mulher, homem, masculino e feminino foram e são 

produzidas ao longo da história nas relações sociais e são, portanto, passíveis de 

desconstrução.  

 Visto que a desconstrução nos instrumentaliza a pôr em xeque a aparente fixidez e 

naturalidade dos fatos, percebendo que são historicamente construídos, corroboramos os 

argumentos de Scott (1995) ao colocar, por exemplo, que o gênero não consiste apenas em um 

novo tema ou campo de pesquisas históricas, mas ele tem a força de análise suficiente para 

interrogar e mudar os paradigmas históricos existentes. Depreendemos daí o potencial político 
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dos estudos desta área e é neste terreno que tentamos fincar os pés a cada passo desta 

pesquisa.  

 Nesta árdua “tarefa desconstrutora” que, paradoxalmente, tanto tem a construir para a 

nossa sociedade, desenvolver o gênero como categoria analítica requer a historicização deste 

conceito, que envolve a desnaturalização da oposição binária entre masculino e feminino. 

“Devemos encontrar formas (mesmo que imperfeitas) de submeter sem cessar nossas 

categorias à crítica e nossas análises à autocrítica” (SCOTT, 1995, p. 84). Para Scott, a 

história do pensamento feminista é uma história de recusa da construção hierárquica da 

relação entre masculino e feminino; nos seus contextos específicos é uma tentativa de reverter 

ou deslocar seus funcionamentos. Neste sentido, ela tem muito a nos ensinar. 

 Soa estranho falar do posicionamento de Scott com relação ao uso da categoria gênero 

nos estudos científicos e não ter até agora abordado o conceito de gênero por ela formulado. 

Scott (1995) define gênero como uma forma primária de dar significado às relações de poder 

e como um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos. Não esmiuçaremos esta definição, pois nos interessa mais o posicionamento de 

Scott com relação ao uso da categoria gênero do que propriamente o conceito que ela elabora.  

 Usar o gênero como categoria analítica nos permite abrir mão de desenvolver estudos 

descritivos, nos fazendo ver o caráter relacional e social das produções de feminilidades e 

masculinidades e abandonar concepções essencializantes, as quais ainda funcionam como 

argumentos de legitimação das desigualdades sociais entre homens e mulheres, designando-as 

como diferenças “naturais” e, portanto, incontestáveis. Tal postura enquanto pesquisadora 

provém, em grande parte, da leitura de Scott. 

 Guiando-nos por uma preocupação com a tarefa que chamamos outrora de 

“desconstrutora,” gostaríamos de pontuar, no âmbito da discussão acerca do conceito de 

gênero, que Scott, segundo Azerêdo (2010), embora tente operar uma inteira desconstrução da 

diferença sexual, ao conceber, em termos gerais, o gênero como a inscrição de significados 

culturais nos corpos sexuados, não avança no sentido de tomar o sexo como historicamente 

construído e acaba por naturalizar, de alguma forma, o corpo sexuado.  

 Para Azerêdo (2010), Scott, ao entender gênero como uma interpretação do sexo, 

deixa de problematizar o sexo como socialmente construído. Neste momento, queremos trazer 

à cena uma filósofa, chamada Judith Butler (2010a), que, com sua postura crítica, ao teorizar 

sobre gênero, questiona, para usar os seus termos, a aparente imutabilidade do sexo, ou seja, 

sua suposta naturalidade e fixidez. Desenvolveremos a seguir alguns aspectos da teoria de 

Butler sobre gênero. 
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 No nosso cotidiano, buscamos respaldo na biologia (anatomia) dos corpos para 

classificá-los em femininos ou masculinos. Em linhas gerais, é isso que a medicina faz 

quando identifica durante a gestação, através de um exame de ultrassonografia, se uma 

criança é menina ou menino. É também lançando um olhar classificatório sobre a anatomia 

dos corpos que se constata este “fato biológico sexual” nos recém-nascidos. Ao ser colocado 

como fato, o sexo biológico parece uma característica permanente e imutável, destinada pela 

natureza aos corpos e da qual não se pode escapar. Entretanto, Butler (2010a) reivindica a 

historicização da categoria sexo, o que inclui investigarmos como foi criada, para que fins e a 

serviço de que e de quem se fez e faz presente em nossas vidas.  

 Se pensarmos o sexo como uma facticidade da ordem da natureza, encontraremos 

neste ponto o fim de nossas análises sobre gênero. Este raciocínio, baseado na biologia, 

coloca o sexo em um domínio pré-discursivo, tornando impossível a desconstrução desta 

categoria. Ora, colocar o sexo neste domínio surge como um artifício do próprio discurso, que 

não é, absolutamente, desprovido de aspectos culturais e políticos. Analisando-o, sob a ótica 

da genealogia, fica claro o quão ele é útil à manutenção das normas de gênero, por colocar a 

biologia como destino, restando às pessoas encaixarem seus corpos, ou melhor, sua 

existência, em um modelo de masculinidade e feminilidade, que deve estar de acordo com o 

“fato” de terem nascido macho ou fêmea, respectivamente (BUTLER, 2010a).  

 Observamos atualmente uma investigação incessante que esquadrinha e esmiúça os 

corpos até os seus mínimos detalhes, como os hormônios e cromossomos, para encontrar 

justificativas e provas de que as pessoas devem se comportar, ou melhor, existir em 

conformidade com padrões de masculinidade e feminilidade, que embora produzidos 

socialmente, são tidos como reflexos dos “fatos” da natureza. Tenta-se encontrar estas provas 

nos corpos, como se estes fossem portadores das verdades sobre as formas de subjetivação 

existentes.  

 A verdade sempre existiu ali, no corpo; faltava apenas alguém para descobri-la, revelá-

la, alguém com a capacidade de vê-la. Seria essa pessoa um cientista, detentor de uma imensa 

capacidade de se separar de seu objeto de conhecimento, olhando-o de modo rigorosamente 

objetivo, extraindo dele verdades que respondam a sua pergunta de pesquisa e o encaminhem 

para um fidedigno conhecimento do fenômeno estudado? Não adentraremos nesse campo de 

discussão epistemológica, apenas estamos apontando o solo movediço em que ela se insere. 

 Baseando-nos em Foucault (2009) e Butler (2010a), partimos do princípio de que as 

supostas verdades sobre o sexo são construídas socialmente. Em consonância com este 

raciocínio, concebemos o conhecimento científico não como o desvendar de lógicas inerentes 
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aos fatos, mas como uma produção que precisa ser situada no tempo e no espaço, sendo 

explicitado seu interesse político. Lançamo-nos no nosso campo de pesquisa, munidos desses 

pressupostos. 

 Mas, voltemos ao sexo. Das leituras que fizemos é Butler (2010a) a autora que mais 

avança na desconstrução do gênero, por problematizar a suposta naturalidade da categoria 

sexo. Para Azerêdo (2010), Butler deixa de se preocupar em saber como o gênero é 

constituído a partir de uma interpretação do sexo e passa a se perguntar sobre quais normas 

reguladoras materializam o sexo. Falemos mais sobre a concepção de gênero em Butler, 

esclarecendo melhor suas ideias. 

 Butler (2010a) diz que a diferença entre homens e mulheres na nossa sociedade é 

pensada com base em um sistema binário dos gêneros, o qual estabelece uma relação 

mimética entre sexo e gênero: o gênero é tido como reflexo do sexo. De acordo com esta 

lógica, corpos biologicamente masculinos (sexo masculino) seriam reconhecidos como 

homens (gênero masculino) e corpos biologicamente femininos (sexo feminino), como 

mulheres (gênero feminino). Entretanto, a autora procura desnaturalizar as concepções do que 

é “ser” homem e “ser” mulher na nossa sociedade, mostrando que elas decorrem de 

construções sócio-históricas e não de uma natureza biológica. O conceito de gênero aparece 

justamente para contestar a ideia de que é a biologia o fator determinante da diferença entre 

homens e mulheres.  

 Neste sentido, a autora concebe gênero não simplesmente como a inscrição cultural de 

significado num sexo que é suposto como previamente existente; entende gênero também 

como o aparato responsável por produzir as diferenças entre homens e mulheres, o qual forja 

o sexo como algo preexistente. Desta forma, o gênero não está para a cultura, como o sexo 

para a natureza; “o gênero também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ 

ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo,’ anterior à cultura, uma 

superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura” (BUTLER, 2010a, p. 25, grifo da 

autora).  

 Neste sentido, Butler (2010a) afirma que colocar a dualidade do sexo em um domínio 

pré-discursivo é uma das maneiras de garantir a estabilidade da estrutura binária em que ele é 

pensado. Convida-nos a refletir sobre as relações de poder que tanto produzem a noção de 

sexo pré-discursivo, como ocultam o mecanismo de produção discursiva envolvido neste 

processo. Defende que essa produção do sexo enquanto pré-discursivo deve ser entendida 

como efeito do aparato de construção cultural que designamos por gênero. Vislumbra o “ser” 

de um gênero como um efeito, que pode ser abordado como objeto de uma investigação 
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genealógica que mapeia os parâmetros políticos de sua construção. Aspectos como idade, 

classe, raça em interseção com o gênero também produzem efeitos na constituição deste 

sujeito (BUTLER, 2010a). 

 Para Butler (2010a), o limite lógico da distinção entre sexo e gênero é a 

descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado 

“sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo 

sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-

se absolutamente nenhuma (BUTLER, 2010a, p. 25).  

 Lembremos, mais uma vez, que Laqueur (2001) refere terem os “sexos biológicos” 

sido inventados, o que nos dá subsídios para pôr em xeque esta suposta imutabilidade do 

sexo, que Butler problematiza.  

 Percebemos, então, que o gênero não é uma derivação direta do sexo, este suposto 

como biológico e preexistente. Ou seja, o gênero não deve ser pensado a partir da lógica de 

um sistema binário. A construção do gênero é radicalmente independente do sexo, de modo 

que podemos pensar que homem e masculino podem significar tanto um corpo feminino 

como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino 

(BUTLER, 2010a).  

 Por conceber as categorias de sexo e gênero como efeitos de uma formação específica 

de poder, Butler (2010a) as investiga a partir da crítica genealógica. A genealogia  

recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma 

identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver; em vez disso, 

ela investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de 

identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos 

pontos de origem são múltiplos e difusos (BUTLER, 2010a, p. 9, grifo da autora). 

 A autora considera que as regulações de gênero consistem em uma modalidade 

específica de relações de poder, a qual tem efeitos constitutivos sobre a subjetividade. Assim, 

o gênero não é a expressão de uma essência interna; o sujeito “gendrado” é constituído de 

acordo com regras parcialmente estruturadas por uma matriz que estabelece uma diferença 

entre masculino e feminino. Repetições constitutivas reforçam a todo o momento a 

necessidade de o sujeito se enquadrar em um padrão supostamente ideal de masculino ou 

feminino, exercendo sobre ele efeitos substancializantes, ao se reconhecer como “sendo” 

homem ou mulher. Esta ocorrência de repetições constitutivas leva Butler a designar o gênero 

como uma norma e até mesmo como uma identidade construída por meio de uma repetição 

incorporada através de gestos, movimentos e estilos (ARÁN; PEIXOTO JÚNIOR, 2007). 
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 Sobre a constituição do sujeito “gendrado,” Arán e Peixoto Júnior (2007) esclarecem 

que tendemos a pensar que existe uma separação entre o poder de regulação, entendido como 

uma estrutura unificada e autônoma, e o próprio gênero, de modo que o primeiro agiria 

reprimindo e moldando os sujeitos sexuados, transformando-os em masculinos ou femininos. 

Entretanto, os autores explicam que não há uma regulação anterior ou autônoma em relação 

ao gênero: o sujeito “gendrado” só passa a existir na medida de sua própria sujeição às 

regulações. Essa concepção deriva da noção de poder de Foucault (2006b), conforme a qual o 

poder atua na construção da subjetividade. 

 A seguinte concepção de indivíduo parece estar subjacente às explanações aqui 

apresentadas acerca da constituição do “gendrado:”  

[...] Aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam 

identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de 

poder. [...] O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, ou pelo próprio fato 

de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo 

que ele constituiu (FOUCAULT, 2006b, p.183). 

 Conforme Arán e Peixoto Júnior (2007), reiterações sucessivas das normas de gênero 

são responsáveis pela manutenção delas ao longo do tempo. Esta necessidade de reiteração 

impossibilita o sujeito de aproximar-se por completo do ideal de gênero masculino ou 

feminino, pois abre espaço para a ocorrência de uma repetição diferencial das normas. Tais 

ideais são ficções, pois os atributos de gênero são performativos e não uma identidade 

preexistente. Há sempre uma possibilidade de deslocamento que é inerente à repetição do 

binarismo masculino-feminino, concluem os autores. Arán (2003), por exemplo, nos fala de 

um deslocamento do feminino na contemporaneidade, que envolve uma nova forma de se 

pensar a diferença entre os sexos, assunto já abordado neste texto. 

 Para Butler (2000), o sujeito só existe neste mundo enquanto ser gendrado. Desde sua 

gestação, ele é designado como menino ou menina. As normas de gênero o constrangem a 

espelhar em sua existência os ideais sociais de feminilidade ou masculinidade. O gênero está 

atrelado à existência do sujeito de tal forma que se ele destoa dos padrões feminino ou 

masculino, perde o seu estatuto de sujeito, o seu direito de ser. É como se fosse impossível ser 

“fora das normas.” E para a autora, não “somos” homem ou mulher; nós nos 

“materializamos” enquanto tal. As normas de gênero nos constrangem a fazê-lo.  

 Estamos a todo o momento com a nossa forma de existir no mundo (aparência, gestos, 

fala, comportamento e outros), reiteirando as normas, ou seja, tentando nos aproximar dos 

ideais de feminilidade e masculinidade. E fazemos isso de forma incessantemente repetitiva, o 

que cria a ilusão de que “somos,” de que temos uma substância ou essência masculina ou 
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feminina. Para a autora, nós somos produzidos como sujeitos na e pela repetição destas 

normas. Esta repetição é chamada de performatividade. Daí dizermos que os sujeitos são 

produzidos performativamente enquanto seres gendrados.  

 Ainda, podemos dizer que, de acordo com a autora, as normas de gênero são 

materializadas nos corpos ao longo do tempo:  

Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, 

será plenamente material, mas a materialidade será repensada como o efeito do 

poder, como o efeito mais produtivo do poder. Não se pode, de forma alguma, 

conceber o gênero como um constructo cultural que é simplesmente imposto sobre a 

superfície da matéria – quer se entenda essa como o "corpo", quer como um suposto 

sexo. Ao invés disso, uma vez que o próprio "sexo" seja compreendido em sua 

normatividade, a materialidade do corpo não pode ser pensada separadamente da 

materialização daquela norma regulatória. O "sexo" é, pois, não simplesmente aquilo 

que alguém tem ou uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das 

normas pelas quais o "alguém" simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica 

um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural (BUTLER, 

2000, p.111). 

 O “corpo” é reconhecido enquanto tal por sua aparência de gênero, ou seja, ele será, 

invariavelmente, designado como o corpo dele ou o corpo dela. Constitui sua identidade de 

gênero a partir de uma repetição estilizada de atos que são renovados, revisados e 

consolidados no tempo. Ao ser instituído pela estilização do corpo, o gênero deve ser 

entendido pela maneira em que os gestos corporais, os movimentos e as normas de todos os 

tipos constituem a ilusão de um eu genderizado permanente. A aparência da substância é uma 

identidade construída, um resultado performativo no qual as pessoas acreditam e, portanto, 

procuram atuar em conformidade com ele. Assim, a repetição estilizada de atos no tempo 

funciona como o “cimento” da identidade de gênero. Entretanto, nos diferentes modos 

possíveis de repetição, na ruptura ou na repetição subversiva, encontram-se possibilidades de 

transformar o gênero (Butler, 1990).  

 Comporemos a seguir o nosso referencial teórico com uma articulação entre gênero e 

uso de drogas, dado que, ao falarem sobre as concepções de feminino que norteiam sua 

prática, as/os profissionais da instituição pesquisada se referirão a mulheres que fazem uso 

abusivo de drogas.  

 

1.4 A Categoria Analítica Gênero e o Uso de Drogas 

 

 Vários estudos de caráter descritivo estabelecem comparações dos padrões de 

consumo, intensidade de efeitos no organismo, práticas, sentidos, motivações e consequências 
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ligados ao uso de drogas entre homens e mulheres (MORAES, 2011). No que concerne às 

investigações epidemiológicas, tem-se que em âmbito nacional e internacional, as taxas do 

consumo de drogas, especialmente aquelas caracterizadas como ilícitas, ainda são mais 

elevadas entre os homens. Há, porém, uma diminuição da proporção no consumo dessas 

drogas entre os sexos e consumo mais elevado entre as mulheres quando se refere às 

substâncias caracterizadas como medicamentos (OLIVEIRA; McCALLUM; COSTA, 2010).   

 Algumas pesquisas indagam quais aspectos de gênero estariam envolvidos nas 

relações entre as pessoas e as drogas, interferindo na escolha da substância e nas expectativas 

ligadas ao consumo (MORAES, 2011; MORAES; MONTENEGRO, 2011; RODRIGO; 

ORDAZ, 2012). Sabemos que a socialização de homens e de mulheres estimula ou condena 

determinadas práticas relacionadas às drogas (MORAES, 2011). Muitas vezes, porém, não se 

considera que essas práticas são sustentadas por condições sociais hierárquicas, nas quais as 

mulheres costumam ocupar posições de desvantagem em relação aos homens. Os estudos 

baseados em perspectivas biomédicas e psicológicas, por exemplo, tendem a ignorar essas 

questões, não identificando diferenças entre homens e mulheres ou as reduzindo a distinções 

fisiológicas correspondentes a uma suposta natureza masculina e feminina (RODRIGO; 

ORDAZ, 2012).  

 O caráter androcêntrico presente em muitas dessas investigações acaba por 

invisibilizar a experiência das mulheres em relação às drogas e seus condicionantes sociais, 

interpretando-a em função das realidades masculinas (RODRIGO; ORDAZ, 2012). Essa 

perspectiva costuma se estender para o âmbito do planejamento e da implantação das 

intervenções junto às pessoas usuárias de drogas, comumente, baseadas em necessidades 

“masculinas,” pouco se levando em conta diferenças entre homens e mulheres, seja de ordem 

biológica, psicológica ou social (HOCHGRAF; BRASILIANO, 2004).  

 O uso da categoria analítica gênero na leitura do fenômeno em discussão permite 

identificar as diferenças na utilização de drogas por homens e mulheres, explicando-as em 

função das desigualdades socioeconômicas e das relações de dominação em que essa prática é 

inscrita. Nesse contexto, explicita a influência das normas de gênero na definição da 

aceitabilidade social das práticas relativas às drogas para cada sexo (RODRIGO; ORDAZ, 

2012).  

 Vale destacar que encontramos pouca literatura que abordasse o fenômeno “uso de 

drogas” sob uma perspectiva de gênero enquanto categoria analítica. Sendo assim, 

apresentamos algumas ilustrações da relação entre as normas de gênero e o uso de drogas.  
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 Os modelos tradicionais de gênero tendem a predispor, sobretudo os homens, ao uso 

de drogas ilegais, por ser este comportamento associado a características ditas “masculinas,” 

tais como o risco e a transgressão. Já as mulheres são mais propensas ao uso de 

psicofármacos, por serem estas substâncias mais “compatíveis” com as necessidades e 

problemáticas ditas “femininas” (RODRIGO; ORDAZ, 2012). É comum, por exemplo, as 

mulheres buscarem se adequar aos padrões de beleza prescritos pela sociedade, por meio do 

uso de anfetaminas, psicofármacos que provocam redução de peso (OLIVEIRA; PAIVA; 

VALENTE, 2006).   

 O II Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado 

em 2005, verificou uma prevalência maior de uso de benzodiazepínicos entre as mulheres de 

quaisquer faixas etárias estudadas; as/os participantes do estudo tinham entre 12 e 65 anos de 

idade (CARLINI et al., 2005).  

 Ainda, o uso de drogas por mulheres é geralmente visto com uma carga negativa mais 

forte, por destoar dos comportamentos que lhes são prescritos pelos padrões hegemônicos de 

feminilidade (RODRIGO; ORDAZ, 2012). Segundo Oliveira, McCALLUM e Costa (2010), a 

expansão do consumo de drogas entre as mulheres nas últimas décadas é motivada, entre 

outros fatores, pela tendência que muitas mulheres apresentam em adotar comportamentos 

culturalmente caracterizados como masculinos.  

 De fato, a articulação entre gênero e drogas não é uma tarefa simples, tanto pela 

complexidade do gênero enquanto categoria analítica, como pela pluralidade dos usos de 

drogas e as múltiplas dimensões a eles vinculados – de caráter farmacológico, social, 

econômico, psicológico, entre outros (RODRIGO; ORDAZ, 2012). Ademais, o propósito 

desta articulação ainda se encontra em debate; mas, desde já, podemos dizer que não há como 

pensar sobre o fenômeno em questão sem considerar que o gênero está na base das relações 

hierárquicas entre as pessoas que participam do cotidiano de uso, das intervenções 

profissionais e da formulação de políticas públicas (MORAES, 2011).  

 O emprego da perspectiva de gênero na análise do uso de drogas garante uma ampla 

compreensão do fenômeno, por considerar os condicionantes sociais que o instauram; mas, 

ainda assim, pode reduzir a complexidade das relações a termos “genocêntricos,” demarcando 

a subordinação do feminino ao masculino, sem contemplar a diversidade e a desigualdade 

“inter” e “intragênero.” Corre então o risco de essencializar os usos de drogas em termos 

dicotômicos e excludentes: masculino versus feminino. Uma estratégia para evitar esse 

deslize é recorrer à perspectiva intersecional de gênero, que permite contemplar mais 
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adequadamente a complexidade do fenômeno, em suas múltiplas dimensões (RODRIGO; 

ORDAZ, 2012).   

 Tal enfoque reconhece que, em parceria com o gênero, outros elementos 

estruturadores das relações de poder, como raça, classe e idade, instauram diversas 

configurações de práticas relacionadas ao consumo de drogas entre homens e mulheres 

(MORAES, 2011; RODRIGO; ORDAZ, 2012). 

 Segundo Nogueira (1993), a noção de interseccionalidade permite examinar como as 

várias categorias social e culturalmente construídas interagem em múltiplos níveis para se 

manifestar em termos de desigualdade social. Busca-se entender como as categorias – por 

exemplo, sexo/gênero, classe, religião, entre outras – se relacionam entre si, repercutindo na 

instauração de múltiplas formas de discriminação.  

 O enfoque interseccional é pouco utilizado nos estudos acerca da temática em 

discussão, apesar de propiciar a análise da forma como diversas condições – variáveis em 

função do tempo, de lugar e de circunstâncias – trabalham juntas para reproduzir experiências 

de uso, marcadas por condições de desigualdade social (RODRIGO; ORDAZ, 2012).  

 Essa abordagem do uso de drogas pode ser estendida ao âmbito da intervenção social e 

da elaboração de políticas públicas, elucidando a configuração de múltiplos elementos que 

perpassam as situações de uso e abuso de drogas. Permite, por exemplo, identificar em 

determinados grupos de mulheres e de homens especificidades, necessidades e experiências, 

para além do uso ou abuso de drogas, que precisam ser trabalhadas no âmbito da intervenção, 

pois contribuem para a instauração desta problemática. Alguns casos de usos problemáticos 

de drogas pelas mulheres, por exemplo, têm estreita relação com situações de pobreza, 

exclusão social, desemprego, prostituição, violência e racismo, de modo que todo esse quadro 

deve ser objeto de intervenção (RODRIGO; ORDAZ, 2012).  

 De modo similar à consideração feita sobre as mulheres, deve ser problematizado no 

âmbito da intervenção que os contextos de vulnerabilidade nos quais os homens usuários 

abusivos de drogas estão envolvidos se relacionam com os desafios impostos pela pobreza, 

pelo desemprego e por outras formas de exclusão social que os afetam diretamente, gerando 

efeitos desastrosos especialmente naqueles que se dedicam ou se aproximam de um exercício 

de masculinidade provedora (MORAES et al.; 2011).  

 Em suma, fatores como socialização de gênero, idade, classe social, raça e orientação 

sexual podem se mostrar de grande relevância para desmistificar uma falsa homogeneidade 

comumente atribuída aos usuários de drogas (MALHEIRO; MACRAE, 2011). Neste sentido, 

a incorporação desta perspectiva à prática profissional ajuda a compreender e tentar 
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transformar as desigualdades sociais, visto que concebe o gênero como uma construção que 

produz significados sociais e culturais a respeito das pessoas, estruturando relações de poder 

em distintos níveis – entre pessoas; entre pessoas e instituições; entre instituições (MORAES, 

2011). 

Estar atentos/as a essas questões e inseri-las em nossas análises e em nossas práticas 

cotidianas [...] contribui [...] para uma atenção realmente integral e adequada às 

especificidades das pessoas que usam drogas, sejam elas homens ou mulheres. A 

complexidade que nos impõe a questão das drogas não pode carecer de uma análise 

adequada de aspectos macroestruturais, sob pena de seguirmos focalizando o tema 

sob aspectos puramente subjetivos e individuais, que resultam em intervenções 

fracassadas e inadequadas, as quais geram mais sofrimento, exclusão e fragmentação 

(MORAES, 2011, p. 20).  
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2 SITUANDO O TERRENO DE PESQUISA: APROXIMAÇÃO DO CAMPO E 

CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

 

 Assim que iniciamos o mestrado, foi-nos proposto nas reuniões de orientação o 

desenvolvimento de uma pesquisa na área de gênero por ser este o campo de atuação 

acadêmica da orientadora. O desafio que nos colocamos, a partir deste momento, foi o de 

formular uma pergunta de pesquisa que se encaixasse neste domínio e, ao mesmo tempo, 

instigasse a nossa curiosidade científica.  

 Pensamos, então, em elaborar uma questão de pesquisa que, além de pertinente à área 

de gênero, estivesse relacionada, de alguma forma, com nosso interesse pelo estudo acerca do 

tratamento de pessoas dependentes químicas, área na qual trabalhamos. Obtivemos como 

resultado deste processo a seguinte indagação: “Quais concepções de feminino norteiam a 

atuação de profissionais de um serviço de saúde destinado ao tratamento de mulheres 

dependentes químicas?” 

 Esse ponto de partida da pesquisa nos demandou, por um lado, efetuar um 

aprofundamento das leituras sobre gênero, visto que o utilizaríamos como categoria analítica 

e, por outro, buscar conhecimento acerca desse serviço de saúde. De forma similar, durante o 

nosso processo de produção escrita, escolhemos abordar, no primeiro capítulo, o aporte 

teórico utilizado sobre gênero e, neste segundo capítulo, discorrer sobre o serviço de saúde. 

De posse destas informações, essenciais à compreensão do campo de pesquisa, traremos a 

exposição da nossa metodologia.   

 

2.1 O Serviço de Saúde Investigado 

 

 O nome e o tipo do serviço de saúde investigado não são expressos no título e 

pergunta de pesquisa, no sentido de preservar o sigilo acerca das/dos profissionais e da 

instituição, já que são poucas as unidades com este perfil existentes no Recife e não temos 

conhecimento de haver outras instituições semelhantes em outros lugares do Brasil. Criamos 

para o modelo institucional o nome fictício Espaço Acolher. Existem quatro instituições com 

esse perfil no Recife: três delas dirigidas à internação de homens e uma delas destinada 

apenas à internação de mulheres, todas/os dependentes químicas/os.  

 As/Os profissionais que serão nossos interlocutores pertencem à instituição que interna 

exclusivamente mulheres, a qual atribuímos o nome fictício de Espaço Acolher Lóri e 
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resolvemos chamar resumidamente de Espaço Lóri. Tal nomeação alude ao nome da 

protagonista – Lóri – do livro Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres, o qual nos é muito 

caro, cuja autoria é de Clarice Lispector.  

 Utilizaremos as abreviaturas EA e EL para nos referirmos ao Espaço Acolher e Espaço 

Lóri, respectivamente. O público destes serviços será designado como usuárias/os, cujo 

significado do termo é aquela/e que faz uso do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Apesar de toda a preocupação com o anonimato, para se atingir uma compreensão 

adequada da pesquisa, faz-se necessário explicarmos em que consiste o Espaço Acolher. Vale 

salientar que encontramos apenas um trabalho científico que versa sobre este modelo de 

instituição, no qual Rameh-de-Albuquerque (2008) analisou a pertinência da sua existência, 

na Rede Pública de Atenção Integral aos Usuários de Álcool, Fumo e outras Drogas da 

Cidade do Recife. Vejamos primeiro em que consiste o modelo geral para depois 

apresentarmos em maior detalhamento as especificidades da forma de funcionamento do 

Espaço Lóri. 

 

2.1.1 O modelo das unidades de saúde Espaço Acolher 

 

 O modelo das unidades de saúde Espaço Acolher foi criado e implementado no Recife, 

no ano de 2004, com vistas a ampliar a Rede Pública de Atenção Integral às/ aos Usuárias/os 

de Álcool, Fumo e outras Drogas. Seu objetivo geral é oferecer um espaço terapêutico 

protegido para pessoas com dependência química, onde se possa trabalhar a conscientização 

de sua problemática e ajudá-las na melhoria de seu projeto de vida e no exercício de sua 

cidadania. Essas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade diante da exposição aos 

riscos do uso prejudicial de drogas e precisam de atenção integral, sob regime de internação, 

por um período a ser decidido pela equipe técnica da instituição, de acordo com cada caso 

(RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 A instituição adota a redução de danos como perspectiva norteadora de suas 

intervenções. Andrade (2011) concebe a redução de danos como uma política de saúde, cujos 

princípios e práticas têm o objetivo de reduzir os danos e os riscos relacionados ao uso de 

drogas, sem que a abstinência seja imposta enquanto condição necessária ao tratamento. Esta 

política baseia-se no pressuposto de que o consumo de drogas sempre esteve presente na 

história humana, não podendo, por isso, ser suprimido (RODRIGUES, 2003).  
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 Carneiro (2009), por exemplo, coloca que a questão do uso de drogas faz parte da 

cultura humana, há milhares de anos, como um instrumento de estímulo, consolo, diversão, 

devoção e intensificação do convívio social. Reconhecendo a inevitabilidade do uso de 

drogas, busca-se, por meio dessa política, fazer com que esse consumo produza o menor 

prejuízo possível ao indivíduo que se intoxica e à sociedade. A preocupação é de minimizar o 

uso inevitável – o que não significa desejável – de drogas e não incentivar seu consumo 

(RODRIGUES, 2003).  

 Ainda de acordo com Moraes (2008), a política de redução de danos pressupõe que a 

guerra às drogas fere o direito das pessoas à liberdade do uso do corpo e da mente. Defende-

se, então, que sejam respeitados a autonomia da/do consumidora/or e o seu modo de vida 

(MORAES, 2008; RODRIGUES, 2003). Moraes (2008) afirma que a abordagem da redução 

de danos, considerada um modo privilegiado de intervenção em saúde pública e educação, 

lança mão de estratégias de cuidado e autocuidado, com vistas a diminuir a vulnerabilidade 

diante das situações de risco. 

 Em relação aos objetivos específicos dos EA, podemos destacar: conscientizar o 

sujeito acerca de sua relação com a droga; ajudá-lo a refletir sobre os riscos e prejuízos 

oriundos do consumo de drogas; auxiliá-lo a reduzir os danos causados pelo seu uso abusivo 

das drogas; criar com ele estratégias de prevenção de recaídas e de enfrentamento das 

situações de risco; estimulá-lo a buscar autonomia e melhoria da qualidade de vida, 

sensibilizando-o para a importância da elaboração do seu projeto de vida; estimular a 

reinserção social, contribuindo com o processo de formação e reconhecimento da sua 

cidadania; oferecer suporte terapêutico aos familiares das pessoas em tratamento (RAMEH-

DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 Os critérios para inserção em tratamento no EA são: a/o usuária/o deve apresentar 

relação de abuso/dependência de álcool e outras drogas; residir na cidade do Recife; não 

apresentar transtornos psíquicos e/ou clínicos que comprometam sua participação nas 

atividades de tratamento; apresentar condições de compreensão, participação e cumprimento 

das atividades e normas do EA; ter condições de assumir e realizar as atividades da vida 

diária; estar em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas 

– Caps-AD (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) é um serviço de saúde mental aberto e 

comunitário do SUS, criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. É 

responsável pelo tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais graves e demais 

quadros cuja severidade e/ou persistência justifique sua permanência em um dispositivo de 
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cuidado intensivo, personalizado e promotor de vida. Deve realizar o acompanhamento 

clínico e a reinserção social das/dos usuárias/os pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 

direitos e fortalecimento dos laços familiares e comunitários (BRASIL, 2004). 

 Os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas (Caps-AD) são tipos 

específicos de Caps destinados ao cuidado de pessoas cujo principal problema é o uso 

prejudicial de álcool e outras drogas. Funcionam de acordo com a lógica da Redução de 

Danos (RD) e oferecem abordagens terapêuticas e preventivas ao público referido e aos seus 

familiares, elucidando os fatores de proteção e de risco para o uso de drogas. Objetivam 

reinserir socialmente o usuário por meio de ações conjuntas com os setores de educação, 

esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outros (BRASIL, 2004).  

 Os Caps-AD são os responsáveis pelo encaminhamento de usuárias/os para os EA, 

onde elas/eles são recebidas/os por uma/um profissional de saúde de nível superior 

(geralmente psicóloga/o, assistente social ou terapeuta ocupacional) que realiza sua admissão. 

Esta/e profissional tem o direito de não admitir o usuário, desde que perceba algum fator 

impeditivo de sua permanência na unidade de saúde – por exemplo, um problema clínico ou 

psíquico que comprometa sua participação nas atividades. Após sua alta do EA, o usuário é 

encaminhado ao Caps-AD de referência para dar continuidade ao tratamento (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008). O Caps-AD de referência é aquele que está vinculado ao EA, por 

se situar no mesmo território de abrangência de atenção à saúde, devendo atender às/aos 

usuárias/os daquela localidade específica. 

 O tempo de internação, que no início da proposta era previsto para ser de um período 

mínimo de 30 dias e máximo de 45 dias (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008), passou a 

ser definido, a partir da Portaria 131 de 26 de janeiro de 2012, em seis meses, com 

prorrogação máxima de três meses (BRASIL, 2012). Entretanto, no nosso contato com o 

Espaço Lóri, descobrimos que a equipe de profissionais dos EA define o tempo de 

permanência do usuário na unidade, de acordo com a necessidade de cada caso, podendo 

totalizar menos que seis meses, inclusive. 

 Os EA possuem um programa de funcionamento único, que homogeneíza a 

configuração da equipe de trabalho, as regras institucionais e explicita uma grade terapêutica 

padrão, a qual contém um rol mínimo dos grupos e atividades que devem ser realizadas. 

Apesar disso, o programa reconhece que cada unidade tem as suas especificidades (RAMEH-

DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 Os EA devem ter uma equipe mínima de sete Acompanhantes Terapêuticos (ATs); 

uma/um técnica/o de nível superior (geralmente psicóloga/o ou assistente social); uma/um 
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educadora/or física/o; uma/um coordenadora/or, clínico-administrativa/o e pessoal de apoio – 

área de serviços gerais, higiene, administrativa, segurança da casa. As/Os ATs podem ser de 

nível médio, havendo incentivo para que ex-usuárias/os de drogas possam exercer esta 

função. As unidades são gerenciadas por uma equipe colegiada. A/O coordenadora/o clínica/o 

é uma espécie de gerente local da unidade, que está subordinada/o a uma/um gerente geral, 

cargo atribuído à/ao gerente do Caps-AD de referência. A/O coordenadora/o clínica/o e a/o 

administradora/o deste Caps-AD também devem dar suporte à gestão do EA (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008). 

 À/Ao gerente geral cabe coordenar o funcionamento da unidade e a articulação desta 

com o Caps-AD e Distrito Sanitário de referência, bem como com a Secretaria de Saúde. A/O 

coordenadora/or clínica/o da unidade tem a função de: orientar a equipe na execução das 

atividades e na administração da unidade; avaliar os casos clínicos; supervisionar os registros 

efetuados nos prontuários; fazer atendimentos individuais ao usuário e à família; coordenar 

grupos e a reunião técnica; elaborar documentos e relatórios relativos ao serviço; estar sempre 

em contato com a gerência e coordenação clínica dos Caps-AD de referência, 

responsabilizando-se pela continuidade aos encaminhamentos por ele realizados (RAMEH-

DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 A/O técnica/o de nível superior tem as seguintes atribuições: coordenação de grupos; 

realização de atendimentos a familiares e usuárias/os; fazer evolução diária no prontuário da/o 

usuária/o; orientação do trabalho do Acompanhante Terapêutico (AT) por meio de discussão 

de casos clínicos; admissão da/do usuária/o encaminhada/o pelo Caps-AD; encaminhamentos 

das/os usuárias/os para o Caps-AD, após sua alta. No caso específico da/do Educadora/or 

Física/o, sua função é orientar as/os usuárias/os na prática de exercícios físicos, a fim de 

promover descontração, diminuição no nível de ansiedade e inserção social pelo esporte 

(RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 A/O Acompanhante Terapêutica/o (AT) é responsável por acompanhar a/o usuária/o 

nas atividades realizadas durante a estada na unidade. Coordena grupos, realiza evolução nos 

prontuários e atendimentos das/dos usuárias/os. Com o surgimento dos EA, este tipo de 

profissional foi convidado a atingir ao mesmo tempo um novo público, usuárias/os abusivos 

de álcool e outras drogas dentro do setor público de saúde, e um novo espaço de atuação, o 

serviço público de saúde. Antes disso, o público-alvo tradicional da/do acompanhante 

terapêutica/o era apenas crianças, idosos e pessoas com transtorno psíquico (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008).  
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 O apoio administrativo executa atividades da área de Recursos Humanos, por 

exemplo, controle de frequência e folha de ponto; controle de pedidos e recebimentos de 

refeições; supervisão da limpeza e conservação da casa; pedido e fornecimento de vales-

transporte, abastecimento de material de expediente; manutenção de equipamentos e 

articulação com o Distrito Sanitário e sua rede de serviços, entre outras atividades (RAMEH-

DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 A/O profissional de serviços gerais e as/os vigilantes têm vínculo de trabalho 

terceirizado. Cabe, às/aos primeiras/os, efetuar a limpeza, higiene e manutenção da casa. 

As/Os últimas/os são incumbidas/os da vigilância e segurança da unidade. São realizadas 

reuniões mensais com a equipe de vigilância para avaliação de desempenho e proposição de 

novas formas de funcionamento da atividade, caso seja necessário (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008).  

 Enquanto estiver hospedado no EA, a/o usuária/o deverá respeitar algumas normas: 

permanecer na instituição voluntariamente; comprometer-se com o sigilo dos conteúdos 

trabalhados nas atividades terapêuticas e expostos na convivência diária; respeitar as pessoas 

integrantes da instituição; usar a palavra como principal forma de expressão (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008).  

 

2.1.2 Espaço Acolher: raízes e histórico do modelo  

 

 Rameh-de-Albuquerque (2008) sinaliza que a ausência de estudos científicos sobre 

estes dispositivos de saúde repercute no pouco conhecimento existente sobre sua concepção 

teórica, função terapêutica e de saúde. Para descrever estes serviços, em sua dissertação, a 

autora utilizou como fontes de informação, sobretudo, os relatos de entrevistas com 

integrantes e ex-integrantes da Rede de Saúde do Recife, bem como o Programa Terapêutico, 

que é uma produção escrita de circulação interna da Secretaria de Saúde do Recife, que 

caracteriza o funcionamento dos EA. A autora enfatiza que as falas das/dos entrevistadas/os 

foram essenciais para historicizar o surgimento e a constituição dos serviços, devido à 

escassez de material bibliográfico sobre o assunto. 

 Ela esclarece que os EA foram inspirados no modelo de funcionamento de uma 

organização especializada na prevenção, tratamento e reabilitação de dependentes de álcool e 

outras drogas, criada no Recife em 1993 e existente até a presente data. A experiência de 

funcionamento dessa organização foi trazida para o âmbito público por um de seus 
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fundadores, na época em que ocupou cargos de alta hierarquia na Secretaria de Saúde do 

município.  

 A organização consistia em um espaço onde a pessoa com dependência química 

poderia ficar abrigada por um tempo para iniciar e consolidar a abstinência, enfrentando a 

realidade nesta nova condição. Considerada uma referência nacional, ela oferecia 

internamento, atendimentos individuais e de grupo. Possuía como objetivos junto às/aos 

suas/seus usuárias/os conscientizar sobre a dependência, reduzir os danos causados pelo uso 

de drogas, trabalhar a abstinência e a melhoria da qualidade de vida. Não centralizava o 

tratamento da dependência química na clínica psiquiátrica e tinha seu formato organizacional 

baseado no modelo de funcionamento de duas instituições: as pensões protegidas e as 

comunidades terapêuticas (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 Sendo assim, os EA, por serem inspirados na organização referida, trazem consigo 

essa mesma influência quanto ao modelo de funcionamento (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008). Explicitar as relações dos EA com as pensões protegidas e as 

comunidades terapêuticas nos ajudará a entender sua forma de funcionamento. 

 As pensões protegidas eram espaços de tratamento para pessoas com transtornos 

mentais encontrados nas décadas de 1960 e 70, sobretudo na Inglaterra. Tinham a finalidade 

de ajudar pacientes egressas/os de hospitais psiquiátricos a aprenderem novamente a viver em 

comunidade. Representavam, portanto, um elo entre os hospitais fechados e a comunidade 

(RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 De forma similar, os EA, embora não se destinem ao tratamento de pessoas com 

transtornos psíquicos, situam-se também em uma espécie de “espaço intermediário:” não são 

tão fechados como uma Unidade de Desintoxicação hospitalar, nem abertos como um Caps-

AD, tomando como exemplos serviços de saúde voltados para o tratamento da dependência 

química (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  Serviriam para atender usuárias/os como 

aquelas/es mencionadas/os na citação abaixo: 

Grande parte da população usuária de drogas, em muitos locais do país e do mundo, 

que busca a desintoxicação, ao retornar para sua vida comum, encontra-se muitas 

vezes com a possibilidade da recaída ao se confrontar com a possibilidade do 

consumo, ou, simplesmente porque ainda precisaria de um tempo de readaptação 

para fortalecer sua escolha, seja de manter-se em abstinência ou reduzir o uso 

(RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008, p.101). 

 As comunidades terapêuticas são iniciativas da sociedade civil ou religiosa, que 

buscam a abstinência da/do usuária/o de drogas, através da abordagem de autoajuda, sem 

fundamentar sua atuação no saber psiquiátrico, psicológico e médico. De modo similar às 
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comunidades terapêuticas, os EA visam a experimentação, por parte da/do usuária/o, de 

situações vivenciadas em seu cotidiano, sem que esteja sob o efeito de drogas, para que possa 

retomar a sua rotina de forma saudável, após sua alta. Os EA não apresentam, porém, o 

caráter religioso e filantrópico das comunidades terapêuticas, além de trabalhar com a redução 

de danos e não com a perspectiva da abstinência (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 Antes da inauguração dos EA, o público que precisava de um espaço protegido, 

porém, não tão fechado como o hospital, era atendido pelas clínicas particulares e pelas 

comunidades terapêuticas. Ou seja, havia um “perfil” de usuárias/os para o qual não existia 

um serviço de saúde apropriado na Rede de Atenção aos Usuários de Álcool, Fumo e outras 

Drogas. A identificação desta demanda possibilitou a proposição dos EA como um serviço 

que complementaria a Rede (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 Todavia, os EA foram pouco procurados durante um considerável período; acreditava-

se que seria devido ao desconhecimento da instituição pela comunidade e pelas/os 

profissionais de saúde, como também ao suposto temor das/dos usuárias/os em procurar um 

serviço de internamento, diante do histórico de experiências negativas associadas aos 

hospitais psiquiátricos. Ainda, supunha-se que a proibição do uso de cigarro nos EA impediria 

a adesão ao tratamento por parte de usuárias/os, cuja meta era abandonar o consumo de outras 

drogas, mas não o fumo (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 A intensificação dos debates na Rede, acerca dessa nova proposta de serviço de saúde, 

foi seguida de um aumento na procura, de modo que, no período de 2004 a dezembro de 

2007, 354 pessoas foram internadas nos EA, o que foi caracterizado como um número 

significativo (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).   

 Rameh-de-Albuquerque (2008) reconhece o relevante papel das unidades como 

complemento ao Caps-AD, enquanto experiência inovadora que vem atender a uma demanda, 

antes negligenciada pelo setor público. Mas, pondera não haver estudos que tenham 

verificado se estes serviços correspondem, minimamente, às necessidades da população, 

recomendando que sejam executados.  

 É importante lembrar que os EA foram concebidos em um momento histórico no qual 

se estava procurando construir as políticas para usuárias/os de álcool e outras drogas em nível 

nacional. Em 2002, por exemplo, o Ministério da Saúde tinha implantado o Programa 

Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas. Este 

programa surgiu em concordância com as recomendações da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental, que, reconhecendo o problema do uso prejudicial de substâncias como 

importante problema da saúde pública, propôs uma política situada no campo da saúde mental 



35 
 

específica para a atenção às pessoas que fazem uso de álcool e/ou outras drogas (RAMEH-

DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

 Entretanto, dentro deste contexto de construção das políticas para usuárias/os de álcool 

e outras drogas, era como se os EA não existissem no sistema público de saúde, pois esta 

experiência, na forma como foi apresentada, só existia no Recife, sendo totalmente financiada 

pela Secretaria de Saúde do município e não havia portaria nenhuma que regulamentasse sua 

criação e implantação (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008). 

 Hoje sabemos que há a Portaria nº 131 de 26 de janeiro de 2012 que regulamenta a 

existência desta instituição e dispõe sobre os recursos financeiros que lhe são destinados 

(BRASIL, 2012). No contato com o campo de pesquisa, ficamos sabendo, através de conversa 

com a coordenadora clínica do Espaço Lóri, que este modelo de instituição que são os EA 

será implantado em nível nacional, tendo o Ministério da Saúde já feito visitas ao Recife, para 

conhecer essas instituições.  

 A partir de agora nos dedicaremos a uma exposição sobre o Espaço Lóri (EL), o EA 

voltado exclusivamente para o tratamento de mulheres dependentes químicas, visto que nosso 

estudo terá como foco as concepções de feminino que norteiam a prática de suas/seus 

profissionais integrantes. 

 

2.1.3 O Espaço Lóri: a unidade de saúde para mulheres 

  

 O Espaço Lóri (EL) é uma instituição destinada às pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade ao uso prejudicial de drogas, que precisam de um tratamento em 

regime de proteção, por um período de permanência de até seis meses, renováveis por mais 

três, a ser decidido pela equipe técnica, mediante a discussão do caso clínico. Em linhas 

gerais, no que concerne à estrutura física, possui quartos coletivos para acomodação das 

usuárias e salas para realização de atendimentos e trabalhos de grupo. Há uma área de lazer, 

com piscina, onde muitas vezes ocorre o grupo de atividade física (RECIFE, 2012). Além 

disso, observamos que existe uma copa, onde é distribuída a alimentação, um refeitório e uma 

sala de estar que funciona como ambiente de convivência, na qual se costuma, por exemplo, 

assistir televisão. 

 O objetivo geral do EL é oferecer um espaço terapêutico protegido, com vistas a 

minimizar os riscos relacionados à droga e à vulnerabilidade social, estimulando na usuária a 

reflexão sobre os prejuízos decorrentes do consumo de drogas, a consciência a respeito de sua 

problemática e a elaboração do seu projeto de vida (RECIFE, 2012).  
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 Os objetivos específicos são: estimular a melhoria do estado geral, do autocuidado e 

da autoestima das usuárias; sensibilizá-las para a importância da reconstrução do seu projeto 

de vida; estimular a reinserção social e o retorno à vida laboral; reduzir os danos causados 

pelo uso abusivo das drogas; construir estratégias de enfrentamento das situações de risco e 

prevenção de recaídas; oferecer suporte terapêutico aos familiares e a outras pessoas da rede 

de relações afetivas das usuárias, de modo que possam contribuir para a recuperação da 

usuária; acompanhar a usuária no pós-alta, durante 15 dias (RECIFE, 2012).  

 As pessoas admitidas na unidade de saúde devem ser do sexo feminino, usuárias 

abusivas ou dependentes de drogas, com pelo menos 18 anos de idade; residir em locais 

cobertos pelos Distritos Sanitários de referência do Recife; estar em tratamento em um Caps-

AD e aceitar voluntariamente a admissão na unidade de saúde; apresentar condições de 

compreensão, participação e cumprimento das normas e atividades da instituição; e não 

possuir transtornos psíquicos e/ou clínicos que comprometam sua participação nas atividades 

da instituição (RECIFE, 2012). 

 Ao descrevermos o modelo do EA, já mostramos qual a configuração básica de sua 

equipe de trabalho: sete Acompanhantes Terapêuticos (AT); uma/um gerente de unidade; 

uma/um técnica/o de nível superior (geralmente psicóloga/o ou assistente social); uma/um 

educadora/or física/o; uma/um coordenadora/or, clínica/o-administrativa/o e pessoal de apoio 

– área de serviços gerais, higiene, administrativa, segurança da casa (RAMEH-DE-

ALBUQUERQUE, 2008).  

 No entanto, através do contato com o campo de pesquisa, descobrimos que o cargo de 

AT foi substituído pelo de Agente Redutor de Danos (ARD). Os ATs eram trabalhadoras/es 

com vínculo de contrato com a Secretaria de Saúde e atuação pautada, sobretudo, nos 

conhecimentos da área de saúde mental. Os ARDs, por sua vez, foram cargos de nível médio 

instituídos em 2008, por meio da realização de concurso público, com vistas a substituir os 

ATs contratados. A atuação do ARD se diferencia daquela dos ATs, por estar mais 

estreitamente pautada nos princípios da Redução de Danos.   

 De todas/os as/os trabalhadoras/es citadas/os ainda não explicitamos neste texto 

apenas as atribuições do ARD. No EL cabe a esta/e profissional acompanhar as usuárias 

durante sua estada na instituição, apoiando-as na elaboração de seu projeto de vida e nos 

momentos de angústia; realizar atendimento individual e familiar; evoluir semanalmente os 

prontuários; registrar em livro ata as atividades de grupo e os acontecimentos cotidianos 

relevantes, inclusive no que diz respeito às relações interpessoais entre as usuárias e a equipe; 

planejar e coordenar grupos; administrar medicações prescritas pelos médicos, entre outras 



37 
 

atribuições. Sua carga horária é de 30 horas em regime de plantão diurno e noturno (RECIFE, 

2012). 

 No EL, o ser humano é visto como sujeito capaz de reconstruir sua própria história, e 

na atenção à sua saúde foca-se a relação singular por ele estabelecida com a droga, elaborando 

estratégias para mudança de comportamento e melhoria da qualidade de vida. Percebe-se, 

então, que as peculiaridades de cada sujeito devem ser levadas em conta na condução do 

tratamento. Além disso, o programa terapêutico considera que a dependência química atinge 

também a família da usuária, enquanto grupo social mais próximo. Daí a importância de se 

trabalhar, com a usuária e sua família, nos espaços de escuta apropriados à reestruturação da 

vida familiar (RECIFE, 2012).  

 Quando a usuária atingir minimamente os objetivos de seu tratamento, receberá alta da 

instituição, sendo encaminhada ao Caps-AD de referência, onde continuarão os cuidados com 

sua saúde. Nesta ocasião, ela deverá ter desenvolvido uma visão crítica sobre sua dependência 

química, estando implicada em suas escolhas e conseguindo lançar mão de recursos 

estratégicos para se proteger do uso; espera-se que tenha havido melhoria dos vínculos 

sociofamiliares e possa retomar seu projeto de vida, operando-se, desta forma, sua reinserção 

social (RECIFE, 2012).  

 Quando a usuária, após ser admitida, não se identifica com a proposta do EL, efetua-se 

o seu desligamento da instituição, o que é acordado também com sua família. Ela será 

encaminhada ao Caps-AD de referência e assinará um Termo de Responsabilidade por sua 

decisão de pedir alta do tratamento. Há casos em que a usuária não retorna, após alguma saída 

negociada com a instituição, simplesmente abandonando o tratamento sem fornecer 

explicações (RECIFE, 2012).  

 Procede-se, então, ao registro em prontuário de alta por abandono, comunicando o fato 

à equipe do Caps-AD de referência. Ainda, diante da ocorrência de transgressão gravíssima 

(por exemplo, agressão verbal ou física às usuárias ou profissionais), a autora do ato receberá 

alta administrativa, que significa o seu desligamento imediato do tratamento.  Por fim, em 

face do agravo clínico de alguma usuária, esta será conduzida para unidade hospitalar do SUS 

e sua família comunicada do fato, devendo assumir a responsabilidade pelo acompanhamento 

dela. Neste caso, receberá alta por transferência (RECIFE, 2012). 

 Diariamente está presente na unidade um dos Agentes Redutores de Danos (ARD), 

que trabalham revezando-se em regime de plantão diurno (8 às 19h) e noturno (19 às 8h). 

Durante o plantão diurno, estão presentes na instituição a/o técnica/o de nível superior e a/o 

coordenadora/or clínica/o, ambos encarregados de oferecer suporte técnico aos ARDs. Estas 
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unidades oferecem atendimentos médicos (clínico e psiquiátrico) semanais realizados por 

profissionais vinculados ao Caps-AD de referência, nos quais são avaliados possíveis 

encaminhamentos para a rede de saúde do SUS (RECIFE, 2012). 

 Facilitadas pela/o coordenadora/or clínica/o e contando sempre que possível com a 

participação da/do gerente da Unidade, semanalmente ocorrem as reuniões técnicas, nas quais 

são discutidos assuntos administrativos e os casos acompanhados, além de serem feitos 

estudos técnicos para dar suporte ao programa terapêutico e serem trabalhadas as tensões 

interpessoais entre os membros da equipe. Quinzenalmente, a equipe técnica participa de 

supervisão clínico-institucional e mensalmente este tipo de trabalho é feito apenas com os 

gestores da unidade (RECIFE, 2012).  

 O programa terapêutico inclui as atividades a seguir: admissão; acompanhamento 

médico (clínico e psiquiátrico) semanal; comemorações de datas festivas previstas em 

calendário cultural e participação em atividades de lazer; grupos interativos de caráter 

informativo e educativo; promoção de passeios terapêuticos. Os grupos integrantes do 

programa terapêutico são: Grupo Operativo (Repensando as Últimas 24h); Grupo 

Artesanato/Musicalmente; Grupo Autobiografia; Grupo Movimento; Grupo Projeto de Vida; 

Grupo Movimento (Garotas em Ação); Grupo Final de Semana/Prevenção de Recaída; Grupo 

Família; Assembleia; Grupo Informativo; Grupo Beleza (RECIFE, 2012). 

 O Grupo Operativo, denominado Repensando as Últimas 24h, é a primeira atividade 

terapêutica do dia, coordenada pela/o técnica/o de nível superior e co-coordenada pela/o ARD 

do plantão diurno; ocorre de segunda a sexta, com duração de uma hora. Visa trabalhar 

coletivamente o tema emergente, baseado nas vivências das usuárias nas últimas 24 horas 

dentro do espaço de tratamento. Reflete-se sobre os mecanismos defensivos que estão 

impedindo a mudança pessoal (RECIFE, 2012).   

 O Grupo Artesanato/Musicalmente objetiva a reflexão sobre os sentimentos, emoções 

e pensamentos, através do emprego de atividades autoexpressivas, contribuindo para repensar 

sobre o projeto de vida da usuária. Utiliza como materiais miçangas, papel, tintas, músicas, 

textos, poesias, entre outros. No Grupo Autobiografia, a usuária relata sua história de vida e 

de envolvimento com a droga, refletindo acerca do sentido do uso da droga em sua vida. O 

Grupo Projeto de Vida possibilita à usuária buscar a própria mudança, a partir do processo de 

conscientização de sua relação com a droga e da reflexão acerca do seu projeto de vida 

(RECIFE, 2012).  

 O Grupo Movimento, denominado Garotas em Ação, é voltado, sobretudo, para a 

realização de atividade física. Coordenado pela/o educadora/or física/o, tem como metas 
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gerais: promover autonomia com relação aos movimentos executados no cotidiano; favorecer 

o resgate do cuidado com o corpo, aparência pessoal e saúde, prejudicados pelo uso da droga; 

proporcionar momentos lúdicos, exercitando o respeito mútuo, o espaço e limites; incentivar o 

resgate da autoestima. O Grupo Final de Semana/Prevenção de Recaída concentra-se no 

debate acerca das saídas autorizadas pela equipe para algumas usuárias, proporcionando a 

elaboração de estratégias de prevenção de recaída. Para aquelas que permanecerão na 

unidade, serão pensadas formas alternativas de ocupação do tempo livre no fim de semana, 

incluindo a possibilidade de visitação de familiares. Geralmente acontece no dia anterior à 

saída de final de semana das usuárias (RECIFE, 2012). 

 O Grupo Família, do qual fazem parte familiares e usuárias, ocorre uma vez por 

semana e é facilitado pela/o coordenadora/or clínica/o. Consiste em um espaço de escuta das 

dificuldades de relacionamento entre a/o dependente e a família. Aborda a interferência do 

uso de drogas na dinâmica familiar. A Assembleia consiste em uma reunião semanal, na qual 

são avaliadas questões referentes ao funcionamento e rotina da casa, visando resolver as 

situações em pauta (RECIFE, 2012). 

Este é um espaço terapêutico, da reafirmação da responsabilidade compartilhada 

coletivamente, de exercício de cidadania, estímulo de participação social, 

desenvolvimento de liderança ativa e do entendimento que tudo que ocorre na 

instituição é fruto das relações entre as pessoas do serviço (RECIFE, 2012, p. 12). 

 O Grupo Informativo tem duração de uma hora e é realizado semanalmente. Com 

caráter teórico e educativo, visa o debate acerca de assuntos relacionados ao uso de drogas, 

saúde, educação e cidadania. O Grupo Beleza oferece orientações sobre beleza e objetiva a 

reconstrução da autoestima, o resgate dos cuidados com a autoimagem e com o próximo. É 

um momento no qual as usuárias cuidam da aparência delas mesmas e umas das outras. 

Fazem atividades, como hidratar a pele, arrumar os cabelos, pintar as unhas, entre outras. No 

grupo também se compartilha informações a este respeito, tais como cuidados apropriados 

para cada tipo de pele e de cabelo, higiene com os materiais utilizados no trato das unhas. 

Ocorre estrategicamente nas sextas-feiras, sobretudo para que possam estar apresentáveis no 

fim de semana, quando, muitas vezes, são autorizadas a sair temporariamente do EL e estar 

com a família (RECIFE, 2012).  

 Além de integrar as atividades de grupo, a usuária passará por atendimentos 

individuais com a/o técnica/o de nível superior e/ou coordenadora/or clínico. Poderá receber 

visitas de seus familiares nos finais de semana, conforme horário previamente estabelecido. 

Com o tempo, serão autorizadas a sair nos fins de semana, mediante avaliação da equipe 
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técnica. Atividades do cotidiano da unidade são distribuídas entre as usuárias semanalmente, a 

fim de que estas consigam retomar a rotina, aspecto que fica prejudicado quando estão em 

situação de abuso de drogas (RECIFE, 2012). 

 Durante o período de estada, a unidade fornece diariamente seis refeições, inclusive 

lanches; só é permitida a entrada de alimentos para serem consumidos nos momentos de 

visita, junto aos familiares (RECIFE, 2012).  

 Feito um esboço do funcionamento dos EA e, especificamente, do EL, prosseguiremos 

tratando da nossa aproximação e contato com a instituição.  

 

2.2 Aproximação e Contato com o Espaço Lóri 

 

 A primeira pessoa com a qual estabelecemos contato foi a/o responsável pela 

coordenação clínica do EL, que se mostrou receptiva à realização da pesquisa e se encarregou 

de repassá-la para toda a equipe de profissionais, que, por unanimidade, aceitou contribuir 

com o estudo. Participamos de uma reunião no EL, na qual apresentamos a pesquisa à equipe 

técnica, esclarecendo todas as dúvidas e firmando os acordos de funcionamento. Em seguida, 

solicitamos formalmente autorização da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife, obtendo 

carta de anuência para proceder à investigação. De posse deste documento, a pesquisa foi 

apreciada positivamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 Nas conversas iniciais com a equipe técnica, tínhamos combinado a realização de 

visitas sistemáticas ao EL, durante as quais pretendíamos compreender suas rotinas e suas 

dinâmicas de funcionamento, de modo que na ocasião das entrevistas estivéssemos mais 

apropriados do nosso campo de investigação. A ideia era que pudéssemos presenciar a 

programação específica de pelo menos cada dia da semana do EL. Pensamos em quinze dias 

de observação, com vistas a cobrir os sete dias da semana em diferenciados turnos, visto que o 

EL funciona 24 horas. Entretanto, deixaríamos que o contato com o campo nos mostrasse se 

este tempo seria suficiente para o nosso propósito. Registraríamos as anotações decorrentes 

destas observações em um diário de campo. 

 O acordo com a equipe tinha sido de presenciar o contato das/dos profissionais com as 

usuárias e entre as usuárias, procurando interferir o mínimo possível nessa interação. 

Respeitando essas regras, poderíamos participar de grupos e de outras atividades. A 

conveniência de participação em cada atividade seria avaliada no dia a dia pela equipe 
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técnica, de modo a evitar, sobretudo, prejuízos ao andamento do tratamento das usuárias e ao 

trabalho das/dos profissionais, agindo o mais eticamente possível. Neste sentido, participamos 

de uma Assembleia na qual obtivemos junto à equipe técnica autorização das usuárias para 

proceder às observações, explicando em que consistia a pesquisa.  

 Entretanto, na época em que iríamos efetuar as observações, o EL se encontrava em 

um momento delicado do ponto de vista organizacional. Por um lado, estava enfrentando 

bastante dificuldade no acompanhamento do caso de uma usuária, que demandava da equipe 

uma atenção especial. Por outro lado, o cenário eleitoral anunciava a possibilidade de uma 

transição de gestão política em nível municipal que poderia repercutir no desligamento futuro 

das/dos profissionais com vínculo de contrato e comissionado.  

 Além disso, em alguns momentos a equipe ficou sem psiquiatra em seu quadro de 

pessoal, tendo que recorrer a este tipo de especialista em outros dispositivos da rede de saúde 

municipal e a/o técnica/o de nível superior teve seu contrato encerrado, não sendo efetuada 

reposição desta/e profissional durante todo o período de realização da pesquisa. Suas 

atribuições foram assumidas pela/o coordenadora/or da equipe, que ficou sobrecarregada/o de 

trabalho.  

 Neste contexto, por se sentir fragilizada e desgastada do ponto de vista organizacional, 

a equipe avaliou que o momento não seria propício para a realização das observações, 

disponibilizando-se, entretanto, de bom grado, a participar das entrevistas. Passemos, então, a 

uma explanação acerca da metodologia empregada.  

2.3 Metodologia 

 

2.3.1 Natureza da pesquisa 

 

 Efetuamos uma abordagem qualitativa do objeto estudado. Como trabalha em nível de 

intensidade das relações sociais, a pesquisa qualitativa é empregada para a compreensão de 

fenômenos específicos e delimitáveis devido ao seu grau de complexidade interna. Concentra-

se na investigação em nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, 

que se expressam pela linguagem comum na vida cotidiana. Vislumbra a fala individual como 

representativa de um coletivo maior, permitindo na análise da prática social o efeito da 

universalização e da particularização (MINAYO; SANCHES, 1993). 
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2.3.2 Participantes 

 

 Participou da pesquisa um total de dezessete profissionais do EL, que são divididos 

nos seguintes subgrupos: equipe técnica (agentes redutores de danos, técnicas/os de nível 

superior, pessoa responsável pela coordenação clínica); equipe de limpeza e copa; equipe de 

vigilância; pessoa encarregada das tarefas administrativas. Com vistas a preservar o 

anonimato das/dos profissionais e da instituição, não divulgamos o nome da unidade de 

saúde, o quantitativo de profissionais por subgrupos, suas profissões e cargos, e, além disso, 

utilizamos nomes fictícios. 

 Excluímos da pesquisa as/os profissionais que estavam trabalhando no EL há menos 

de um mês (critério de exclusão), por considerarmos que elas/es teriam, ainda, pouco contato 

com as práticas da instituição, de modo que poderiam não discorrer com propriedade sobre 

elas durante as entrevistas, o que seria necessário para alcançarmos os nossos objetivos de 

pesquisa. Participaram, portanto, aquelas/es cujo tempo de trabalho correspondia a um 

período igual ou superior há um mês (critério de inclusão), por estarem bem inteiradas/os da 

rotina e atuação institucional. De acordo com os critérios apresentados, foram excluídos um 

psiquiatra e dois vigilantes.  

 Entrevistamos a máxima quantidade possível de trabalhadoras/es do EL (respeitando 

nossos critérios de inclusão e exclusão), a fim de garantir uma investigação em profundidade, 

requerida pela natureza qualitativa da pesquisa. Tivemos a preocupação de incluir como 

participantes as/os profissionais que não compunham a equipe técnica, como o pessoal da 

copa, da vigilância, responsável pela limpeza e tarefas administrativas. Pois, o Ministério da 

Saúde preconiza o reconhecimento da interdependência entre as/os profissionais nas 

instituições de saúde, que devem desenvolver propostas terapêuticas, nas quais devem ser 

considerados o saber e a competência de cada uma/um delas/es (BRASIL, 2007).  

 Em outras palavras, a necessidade da inserção das/dos trabalhadores que não 

compõem a equipe técnica está em sintonia com as propostas terapêuticas institucionais. 

Rameh-de-Albuquerque (2008) enfatiza, inclusive, que tais trabalhadoras/es, por conviverem 

diretamente com as/os usuárias/os e acompanharem a rotina da unidade, influenciam na 

adesão delas/es ao tratamento.  

 Entretanto, ao realizarmos as entrevistas dessas/desses interlocutoras/es, percebemos 

grande dificuldade em refletir sobre as concepções de feminino que norteiam a atuação no EL. 

Acreditamos que essa dificuldade se deva ao fato de as discussões sobre a condução da 

proposta terapêutica do EL estar centrada, infelizmente, em seu corpo técnico, conforme 
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pudemos notar ao longo do contato com o campo de pesquisa. Diante disso, resolvemos 

submeter à análise apenas as entrevistas das/dos profissionais integrantes da equipe técnica, 

cujas informações sociodemográficas estão listadas nos dois quadros seguintes: 

 

QUADRO SOCIODEMOGRÁFICO 1 

Nº Nome 

fictício 

Sexo Idade Cor Religião Classe Social Escolaridade Naturalidade 

1 Vanessa F 31 anos Parda Agnóstica Média Superior completo Recife 

2 Roberta F 30 anos Negra Cristã Não quis informar Superior completo Jaboatão dos 
Guararapes 

3 Cristiane F 39 anos Parda Católica Média Superior completo Recife 

4 Regina F 42 anos Parda Católica Média Médio completo Recife 

5 Ricardo M 25 anos Parda Cristão Média Médio completo Recife 

6 Samanta F 45 anos Parda Católica Média Superior completo Recife 

7 Deise F 31 anos Branca Católica Média Superior completo Pesqueira 

8 Gisele F 49 anos Parda Evangélica Média Superior completo Recife 

9 Elisa F 52 anos  Parda Católica Média Superior completo Recife 

10 Luana F 30 anos Negra Católica Média Superior completo Recife 

 

 Estas/es profissionais têm experiência mínima de dois anos e máxima de seis anos de 

trabalho na área de tratamento da dependência química; tempo de trabalho mínimo de um ano 

e oito meses e máximo de seis anos no EL e do total dos dez profissionais, uma tem vínculo 

de contrato e outra de cargo comissionado, sendo as/os demais todas/os concursadas/os. 

Vejamos: 

 

QUADRO SOCIODEMOGRÁFICO 2 

Nº Nome 

fictício 

Tempo de trabalho na área de 

dependência química 

Tempo de trabalho na unidade 

de saúde 

Tipo de vínculo com a unidade 

de saúde 

1 Vanessa 4 anos 4 anos Concursada 

2 Roberta 3 anos e 11 meses 3 anos e 11 meses Concursada 

3 Cristiane 6 anos 6 anos Concursada 

4 Regina 2 anos 2 anos Concursada 

5 Ricardo 6 anos 2 anos Concursado 

6 Samanta 5 anos 1 ano e 8 meses Contratada 

7 Deise 2 anos e 2 meses 2 anos e 2 meses Concursada 

8 Gisele 5 anos 5 anos Concursada 

9 Elisa 3 anos 3 anos Concursada 

10 Luana 6 anos 4 anos Cargo comissionado 

 

 

2.3.3 Instrumentos e procedimentos  

 

 Realizamos entrevistas individuais em salas privadas no próprio serviço de saúde. 

Inicialmente, explicamos à/ao participante em que consistia a nossa pesquisa, nos colocando à 

disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito dela e assegurando o sigilo acerca de 

sua identidade, bem como pedindo permissão para gravar a entrevista em áudio. Solicitamos 
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que lesse e assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) e, em seguida, 

aplicamos um questionário sociodemográfico (Anexo 2).  

 As entrevistas foram do tipo semiestruturadas, ou seja, guiadas por um roteiro de 

perguntas (Anexo 3), que permitiu uma organização flexível e a ampliação dos 

questionamentos, à medida que as informações foram sendo fornecidas pela/o entrevistada/o.  

 Minayo e Sanches (1993) argumentam que a fala transmite, através de uma/um porta-

voz, sistemas de valores, normas e símbolos, além das representações de grupos determinados 

em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. Duarte (2004) acrescenta 

que as entrevistas são úteis para o mapeamento de práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 

conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Explica que a entrevista 

encontra indícios da forma como os sujeitos significam sua realidade e levanta informações 

necessárias à compreensão da lógica de funcionamento das relações existentes em um grupo. 

Partindo destes pressupostos, vislumbramos a entrevista como uma técnica de investigação 

que nos permitiu entrar em contato com a fala de determinadas/os porta-vozes e, 

consequentemente, com os significados relacionados ao objetivo deste trabalho. 

 As gravações em áudio e o registro escrito foram armazenados no LabEshu – 

Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana, com o qual possuímos vínculo, bem como 

nossa orientadora. 

 

2.3.4 Procedimento de análise 

 

 A análise das falas foi realizada segundo os pressupostos da Análise de Conteúdo, 

utilizada comumente nas investigações qualitativas (TURATO, 2003; MINAYO, 1999). A 

partir da prática hermenêutica, destacamos as situações vividas e experienciadas pelas/os 

participantes.  

 Nesta perspectiva, objetivamos alcançar os conteúdos “latentes,” bem como a 

compreensão do sujeito em relação ao seu contexto sociocultural, revelando possíveis 

sentidos e significados na medida em que prioriza “palavras pré-escolhidas pelo locutor, 

frequência de recorrência de certos termos, aparato e andamento do discurso” (TURATO, 

2003, p. 440).  

 Após a realização e a transcrição das entrevistas, analisamos as falas, através das 

seguintes etapas: Inicialmente, delineamos um esquema composto por oito eixos temáticos 

relacionados aos objetivos da pesquisa, quais sejam: 1. Concepções de feminino dos 
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profissionais do Espaço Lóri; 2. Concepções de feminino e modos de compreensão das 

subjetividades das usuárias do Espaço Lóri; 3. Concepções de feminino e intervenções no 

Espaço Lóri; 4. Identificações e diferenças entre profissionais e usuárias do Espaço Lóri; 5. 

Saberes das/dos profissionais sobre feminino; 6. Gênero e dependência química; 7. 

Pressupostos que fundamentaram a criação de um Espaço Acolher específico para mulheres, 

segundo a opinião das/dos profissionais; 8. Particularidades do Espaço Lóri. 

 Em seguida, inserimos em torno de cada eixo os conteúdos levantados no conjunto de 

discursos correspondentes a cada entrevista. Por fim, realizamos possíveis interpretações e 

inferências baseadas no nosso encontro com as/os participantes e na fundamentação teórica 

adotada, em um contínuo processo de ida e vinda ao material analisado. No próximo capítulo 

nos dedicaremos à exposição da análise e da discussão acerca dos discursos das/dos nossas/os 

interlocutores. 
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3 O GÊNERO EM DEBATE: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO ESPAÇO LÓRI 

3.1 Concepções de Feminino dos Profissionais do Espaço Lóri 

 

 No primeiro eixo de análise, denominado Concepções de Feminino, analisamos 

aspectos das entrevistas que nos comunicassem sobre as noções de feminino das/dos 

profissionais. Inferimos que grande parte das/dos profissionais associa, imediatamente, 

“feminino” à “mulher.” Primeiro porque, ao falarem sobre as imagens que lhes vêm à mente 

quando pensam em “feminino,” fizeram referência a figuras de mulheres:  

As imagens que pra mim são mais presentes é de uma mulher trabalhando, é de uma 

mulher se dedicando a algo que gosta, [...] É de uma mulher também que é mãe 

[...]. É uma mulher que sofre, é uma mulher que passa fome. É uma mulher que dá 

a mão, que ajuda, que acolhe (Luana). 

Aquele mulherão belíssima. [...] Tipo de imagem de filme de antigamente, cheia de 

glamour. Aquelas mulheres bem exuberantes. [...] com aqueles vestidos 

maravilhosos, cheios de pluma, de paetê. De filmes mesmo de Hollywood. [...] Eu 

adoro ver aquelas novelas, filmes de antigamente que têm aquelas mulheres com 

aqueles vestidos enormes, naqueles salões de dança, de valsa. Acho lindo! 

(Cristiane). 

 Também notamos essa associação direta entre “feminino” e “mulher”, quando, ao 

serem convidadas/os a falar sobre suas noções de feminino, as/os profissionais começaram a 

discorrer, conforme mostram os discursos abaixo, sobre o que, em suas opiniões, vem a ser 

“mulher:” 

Porque eu acho que o sexo feminino, a gente, mulher, pra uma separação eu acho 

que a gente é mais fraca do que o homem (Elisa). 

Continuar sendo feminina é continuar sendo aquela coisa, com aquele estereótipo 

que a gente diz, delicada, gostar de se maquiar, gostar de se vestir como mulher 

(Cristiane). 

Feminino também me vem sexualidade. [...] Questões que, por exemplo, homens 

não pensam. Questões de cuidado, questões com o outro, por exemplo. [...] Questões 

a respeito de si própria. Eu acho que a mulher olha muito pra si. [...] Tem a ver com 

feminilidade: pensamentos confusos [...] porque mulher é muito... Como é que eu 

posso dizer? O feminino da gente é muito mais poético (Vanessa). 

 

 Embasados em Butler (2010a), vislumbramos que essa conexão imediata entre 

“feminino” e “mulher” indica que as/os profissionais utilizaram nestes discursos a lógica 

linear e binária de gênero para se compreender a diferença sexual. A linearidade diz respeito 

ao entendimento do gênero como consequência do sexo. Já o binarismo consiste na 

compreensão dicotômica da diferença sexual, de acordo com a qual os pares de termos 
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“mulher e feminino,” “homem e masculino” definem-se por relação recíproca de oposição. 

Nos recortes de entrevista acima, ao tentar definir “feminino,” as/os profissionais 

estabeleceram comparações entre “mulher e feminino” e “homem e masculino,” colocando 

estes pares de termos em relação de oposição, quando, por exemplo, mencionaram que as 

mulheres são mais fracas que o homem e que o feminino consiste em questões, como o 

cuidado, sobre as quais os homens não pensam, deixando subtendido que esta é uma 

preocupação típica das mulheres.  

 Além disso, percebemos que o que vem a ser feminino constitui, na visão das/dos 

profissionais, um conjunto de atributos tidos por elas/es como característicos das mulheres, a 

saber, a fraqueza, a delicadeza, entre outros por elas/es mencionados nos discursos acima.  

 Nas falas abaixo as/os profissionais realizam uma forte ligação entre a mulher e a 

maternidade:  

Eu penso muito no... mãe. Quando eu penso mulher, eu penso muito o lado mãe e 

família (Regina). 

Assim, me traz, pra mim, o pensamento feminino, a questão materna, mesmo, a 

questão da mulher mãe, da responsabilidade de ser mãe. Me traz mais esse tipo de 

pensamento (Samanta). 

Lembro logo de mãe. Filhos. [...] O cuidado com os filhos [...] Pra mim a 

maternidade e o feminino, pra mulher, é uma coisa mágica. A questão de você 

gerar um filho, de ter um filho em seus braços, de amamentar um filho, pra mim, é 

tudo. Seria o topo da mulher, da realização dela. [...] Sentir um outro ser dentro da 

barriga, se mexendo, depois você ter ele nos braços, é algo... O máximo do prazer 

pra mim (Roberta). 

Até porque o sentimento feminino tá ligado à mãe, gerar filho; então, é um elo 

muito grande. Eu acho que a gente tem uma diferençazinha em questão de ser 

feminino, o sexo, pelo dom da mãe, de ser mãe. Eu acho que o dom de ser uma 

mãe, acho que o sentimento da gente muda um pouquinho. A gente perdoa mais, a 

gente acaricia mais (Elisa). 

Pra mim, o feminino tá muito ligado à questão de cuidado, questão afetiva, beleza, 

cuidado com o outro, por conta da questão muito de maternidade, de convivência 

entre pares, assim: sua amiga de infância. Pra mim, desde a infância você tem uma 

amiguinha, você brinca com a boneca, então, sempre tudo muito associado a isso, a 

companheirismo (Vanessa). 

 Do ponto de vista histórico, conforme já mostramos no primeiro capítulo, a ligação 

entre a mulher e a maternidade se iniciou no século XVIII, quando passou a vigorar na 

sociedade o modelo dos dois sexos, de acordo com o qual o exercício da função materna 

consistia no “destino natural” das mulheres, ou seja, era uma consequência de seu estatuto 

biológico. O modelo dos dois sexos encarava o gênero como reflexo do sexo – este entendido 

como sendo de ordem biológica. Designava uma série de atributos às mulheres, sob o 
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argumento de que eles eram consequência de seu sexo biológico, ou seja, de sua “natureza 

feminina” (NUNES, 2000).  

 Acreditamos que o conjunto de discursos acima se baseia, sobretudo, nessa lógica de 

pensamento sobre a diferença sexual, por apresentar construções discursivas sobre “feminino” 

pautadas, nos parece, em uma suposta predisposição biológica da mulher para a maternidade.  

 Outro aspecto que nos chamou atenção se refere à ideia de que nascer “fêmea” garante 

o desenvolvimento da habilidade de cuidar com amor, responsabilidade e prazer dos filhos. A 

condição anatômica da mulher está, então, na base da compreensão da maternidade e do 

cuidado como características intrínsecas do “feminino.” Lembremos que quando se construiu, 

ao longo dos séculos XVIII e XIX, um perfil materno a ser assumido pelas mulheres, 

propagava-se a ideia de que elas eram, entre outras características, naturalmente frágeis e, 

portanto, precisavam da proteção de um homem que, por relação de oposição, baseada no 

modelo dos dois sexos, seria naturalmente dominador e forte (NUNES, 2000).  

 Devido à sua fragilidade, elas deveriam ficar restritas à atuação na esfera doméstica, 

despendendo todas as suas energias com o cuidado dos filhos, do esposo e da casa, enquanto 

que ao homem cabia a execução de atividades no espaço público, para as quais, acreditava-se 

que tinha vitalidade suficiente (NUNES, 2000).  

 Entretanto, o movimento feminista do século XX questionou tal visão, difundida pelo 

modelo dos dois sexos, de que a natureza das mulheres as destinava a assumirem o lugar de 

mãe, defendendo o direito de elas traçarem trajetórias de vida alternativas. Assim, as mulheres 

aos poucos conquistaram o direito de ocupar o espaço público, passando a desenvolver 

atividades que antes eram apenas da responsabilidade dos homens (ARÁN, 2003).  

 De acordo com Arán (2003), a ocupação dessas novas inserções sociais pelas mulheres 

contrariou a lógica do modelo dos dois sexos, segundo o qual, elas estariam fadadas a ser, 

eternamente, apenas mães e esposas. Neste sentido, pelo caráter relacional do gênero, o 

sistema de pensamento sobre a diferença sexual está em transformação.  

 Vejamos, então, algumas falas permeadas por descrições do feminino que contemplam 

as novas inserções das mulheres na atualidade, ao caracterizá-las como fortes, batalhadoras, 

equivalentes aos homens do ponto de vista financeiro e intelectual. Mas, que, ao mesmo 

tempo, trazem resquícios de concepções de feminino típicas do modelo dos dois sexos, em 

que as mulheres são, por excelência, mães e frágeis.  

É tão comum a gente pensar que a mulher sente mais, é mais frágil, mais sofrida. E 

hoje em dia a gente vê a mulher como batalhadora. Hoje a gente vê também a 

mulher como que alcançando o espaço dela. [...] O feminino eu vejo muito, essa 

parte de fragilidade, mas, ao mesmo tempo, de lutadora. [...] Uma lutadora porque 
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encara os desafios que essa vida hoje traz, muito mais do que o homem. [...] ela não 

foge da raia, ela não procura subterfúgio, ela encara mesmo. [...] porque antigamente 

a mulher não tinha seu espaço; ela era muito submissa. Tudo dependia do homem 

[...] (Gisele). 

A inteligência, o dom de Deus e o mundo que abriu perspectivas e portas pra que a 

mulher, além de ser mãe e dona de casa, crescesse com sonhos iguais aos dos 

homens, onde ela pode se equiparar financeiramente, intelectualmente a eles. [...] 

Mulher pode tudo, igual ao homem, eu acho. Mas ela ainda perde um 

pouquinho porque ela é mais frágil. [...] Apesar dela puder viver sozinha, se 

manter sozinha, criar um filho sozinha, morar sozinha, recomeçar uma vida nova, 

mas eu ainda acho que a mulher é, no ponto de vista emocional, ela é mais fraca 

(Elisa). 

 Acreditamos que a coexistência, nos discursos acima, dessas concepções paradoxais 

sobre mulher-feminino demonstra a força exercida pelo modelo dos dois sexos, ainda hoje, na 

constituição da subjetividade das pessoas e, ao mesmo tempo, sinaliza que ele não mais dá 

conta de explicar a diferença entre os sexos. Neste sentido, corroboramos com a afirmativa de 

Arán (2003), segundo a qual não estaríamos em um território totalmente ancorado na 

hierarquia entre os sexos. Um exemplo disso é a menção, encontrada no último relato acima, 

da possibilidade de as mulheres “igualarem-se ou superarem” os homens no campo financeiro 

e intelectual.  

 No entanto, a autora nos chama atenção de que não estamos em um terreno 

caracterizado pela indiferença entre os sexos, como ilustrado nos relatos acima, quando as/os 

profissionais referem-se à mulher como frágil, ficando subtendida a adjetivação do homem 

como forte. Vale lembrar que essa diferença tem raízes bem antigas, pois se baseia em uma 

relação hierárquica tributária do modelo dos dois sexos.  

 Ainda, encontramos outros recortes de entrevista que vislumbramos como ilustração 

de que não nos encontramos mais em um território totalmente ancorado na hierarquia entre os 

sexos. Vejamos:  

O feminino pra mim está muito ligado ao cuidar. [...] Porque na relação, às vezes, o 

marido, o homem, às vezes, assume mais o papel feminino do que a mãe. [...] A 

imagem que me vem na cabeça, realmente, é a figura da mulher, mesmo sabendo 

que não é só a mulher que exerce o papel feminino. Muitos homens também 

exercem o papel feminino. [...] Acho que a mídia também coloca muito isso na 

mulher, a beleza, a higiene, o cuidado com a saúde. [...] Pode ser que eu esteja indo 

num pensamento de estereótipos (Deise). 

É como se eu não conseguisse ver uma diferença entre o feminino e o masculino 

tão... Não consigo separar isso. Talvez, eu poderia dizer, começar a falar algo que 

você vá aprendendo o tempo todo, vamos dizer: “É o sexo frágil.” [...] Vamos dizer 

que de alguma forma, na prática, eu não consigo enxergar tão assim. Mas é a única 

coisa que me vem na cabeça, como se fosse uma forma de reproduzir aquilo que o 

tempo todo se fala. [...] A ideia é que hoje em dia seja tudo igual [em direitos e 

deveres]. Se é tudo igual, não consigo ver essa diferença (Ricardo). 
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 Nesses recortes, predomina um movimento de atribuição de proximidade de sentidos 

aos sexos. No primeiro, por exemplo, afirma-se que, embora a atividade de cuidar seja 

associada imediatamente às mulheres, tanto estas como os homens são capazes de se 

responsabilizar por este exercício. No segundo recorte, por sua vez, coloca-se que as mulheres 

e os homens são iguais em termos dos direitos que possuem. Inferimos que o reconhecimento 

da proximidade de sentidos entre os sexos sinaliza que o regime de oposições binárias do 

sistema de gênero não dá conta de explicar a constituição das subjetividades, conforme 

advoga Butler (2010a). 

  Em suma, ao longo da discussão realizada neste tópico, percebemos que as falas 

das/dos nossas/os participantes deslizam entre uma demarcação significativa (mulher e 

homem, masculino e feminino) e uma possível flexibilização dessas diferenças. Dito de outro 

modo, em alguns momentos as/os profissionais reforçam e, em outros, põem em xeque a 

compreensão binária sobre os gêneros. Dentro desse contexto, ora sendo naturalizadas, ora 

estando em abertura para integrar novos sentidos, as concepções de homem, mulher, 

masculino e feminino apresentam-se, nos discursos das/dos profissionais, tais como são: 

termos polissêmicos em processo constante de construção.  

  

3.2 Concepções de Feminino e Modos de Compreensão das Subjetividades das Usuárias 

do Espaço Lóri 

  

 Neste eixo de análise, interrogamos como as concepções de feminino das/dos 

profissionais se relacionam com as suas noções sobre as subjetividades das usuárias do 

Espaço Lóri. Identificamos um conjunto de discursos que, mais ou menos explicitamente, 

demonstram que as/os profissionais recorrem, em alguma medida, ao modelo de 

pensabilidade binário de gênero para entender as subjetividades das usuárias. Observemos, 

por exemplo, que alguns profissionais expressam ser mais difícil trabalhar com o público 

feminino usuário de drogas do que com o masculino, pois acreditam que as usuárias são mais 

competitivas e conflituosas entre si:  

É mais difícil trabalhar com mulheres. Elas são mais emotivas, são mais 

conflituosas entre si, são mais competitivas também entre elas e com a equipe. [...] 

Como eu também tenho experiência com o público masculino, eu também faço uma 

certa comparação de que realmente as mulheres são mais difíceis. No outro serviço, 

inclusive, quando a gente tem um dia que tem só homens na casa, o clima da casa 

fica mais tranquilo. [...] E tem as questões mesmo de mulher: TPM, a 

irritabilidade, a questão da competição. [...] Elas são mais cheias de cri-cri, mais 
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cheias de fuxico entre elas, aquela picuinha. Que com os homens eu percebo que 

isso é mais diluído (Cristiane). 

Quando eu cheguei aqui eu levei um choque porque a forma como os usuários se 

relacionam no [Espaço Acolher] masculino não é tão competitiva. [...] a questão de 

ficarem catucando [...] é algo muito peculiar do feminino. [...] Cutucando seria 

provocando o tempo todo, procurando alguma forma, como fosse, de detonar a 

outra. No masculino, eu não conseguia ver isso tão forte. Se existia no masculino, 

era muito camuflado. É como se o homem conseguisse camuflar isso melhor ou, 

então, lidar melhor com a diferença do outro. [...] O tempo todo tem alguém que tá 

brigando com alguém [...] você tem que tá mediando alguma coisa de relação entre 

elas, porque é como se sozinha, não conseguisse (Ricardo). 

 Notamos que a forma como se compreende as subjetividades das usuárias nos relatos 

acima está pautada no sistema binário de gênero, na medida em que elas são descritas em 

função de relações de oposição com as subjetividades masculinas, (re)produzindo dicotomias 

naturalizadas.  

 No âmbito dessa naturalização, as/os profissionais formulam as seguintes dicotomias: 

de um lado, teríamos as mulheres irritadas, conflituosas e competitivas entre si e, do outro, o 

homem tranquilo e com aparente maior facilidade em lidar com a diferença do outro. A 

naturalização das concepções de feminino fica bastante evidenciada, quando a profissional 

caracteriza a competitividade, a Tensão Pré-Menstrual (TPM) e a irritabilidade como 

“questões mesmo de mulher,” expressão que lemos como “aspectos intrínsecos da natureza da 

mulher.”  

 Sabemos que, ao longo da história, explicações sobre a diferença sexual baseadas em 

premissas naturalistas foram elaboradas por diversos campos de saber, com o intuito de 

justificar situações concretas de desigualdade entre homens e mulheres. Recorria-se ao 

“natural,” que supostamente não poderia ser mudado, para respaldar a permanência e 

perpetuação de situações – construídas socialmente, vale salientar – convenientes a um 

determinado grupo social. Na contemporaneidade, o essencialismo ainda se faz presente nos 

discursos sobre gênero (CARVALHO, 2010); tomemos como exemplo os discursos 

discutidos, que apontam como essência da mulher o comportamento competitivo.  

 Diante dessa explanação, indagamo-nos se as diferenças naturalizadas entre os sexos, 

presentes nos relatos discutidos, estariam legitimando e/ou construindo desigualdades de 

gênero. Ao buscar responder a essa questão, percebemos que as duas citações apresentadas até 

o momento qualificam positivamente os homens em detrimento das mulheres, estabelecendo 

entre eles uma hierarquia, por exemplo, ao dizer que as mulheres são mais conflituosas entre 

si e os homens aparentemente sabem lidar melhor com a diferença do outro.  
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 Em outras palavras, na comparação entre homens e mulheres, percebe-se uma maior 

habilidade dos primeiros do que das segundas em lidar com os relacionamentos interpessoais, 

quando ambos estão entre pessoas do mesmo sexo. Assim, problematizamos que os discursos 

em questão podem estar operando uma espécie de atualização das relações hierárquicas entre 

homens e mulheres culturalmente estabelecidas na nossa sociedade, legitimando e/ou 

construindo desigualdades de gênero. 

 Refletindo ainda sobre a atualização de hierarquias, entendemos que os relatos abaixo 

legitimam as relações de dominação entre homens e mulheres, ao trazerem a ideia de que o 

público feminino, em tratamento, costuma aceitar com mais facilidade a autoridade da/do 

profissional, quando esta/e é do sexo masculino.  

[...] é bem mais difícil se trabalhar com mulher porque eu acho que ela não aceita... 

Não sei se aceita essa questão da opinião da outra mulher (Samanta). 

Porque com os homens, elas têm um certo respeito. “Você é a pessoa que tá no 

comando, então, eu te respeito”. Com as mulheres, não. Elas entram na 

competição: quem manda mais, quem é que tá nesse lugar. Então, elas, o tempo todo 

tentam tirar a gente do lugar (Cristiane). 

Aqui é como se elas tivessem mais respeito aos profissionais masculinos, do que 

o feminino, e... [...] Já teve outros profissionais masculinos também, dá para 

perceber isso; não sei se é medo, não sei! (Roberta). 

 Apresentaremos abaixo relatos que, semelhantes a outros discutidos, designam, a 

nosso ver, a competitividade entre as mulheres como uma característica inerente a elas. 

Explicitam que a competitividade acontece entre usuárias e, por parte destas, com relação às 

profissionais, sobretudo, devido a questões relativas à beleza e aparência pessoal:  

[...] se uma desce a escada, faz assim com o cabelo, é porque tá se amostrando 

porque o cabelo dela é liso e o meu é cacheado. Tem muita disputa, tem muita TPM 

junta também, irritação. [...] Disputa de beleza [...] (Luana). 

Não sei se é a especialidade do gênero em si, e que a gente percebe que elas te 

olham de todas as formas, te observam de todas as formas. Se tu vem com uma blusa 

diferente, um cabelo diferente, uma coisa, um brinco diferente, enfim, tudo é 

observado em você. Já com o homem, não. O homem, ele te respeita totalmente. 

Ele pode até observar alguma coisa diferente em você, mas ele não menciona. A 

mulher não, ela vai e fala mesmo (Samanta). 

 

 O fato de a competitividade entre as mulheres ser tratada como possivelmente 

decorrente da “especialidade do gênero” indica que ela se constitui no discurso como um 

aspecto naturalizado do feminino. Inclusive, acreditamos que, no primeiro relato, o fato de o 

termo “disputa” aparecer junto ao termo TPM (Tensão Pré-Menstrual), que é muito marcado 

culturalmente como sendo da ordem da natureza feminina, sugere que a “disputa” é vista de 
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modo similar.  Essa compreensão da mulher como competitiva tem suas raízes no sistema 

binário de gênero, visto que, segundo Butler (2010a), se explica a diferença sexual a partir de 

modelos naturalizados de masculinidade e feminilidade.  

 Aprendemos, sobretudo, com Scott (1995) e Butler (2010a), que o gênero consiste em 

um sistema social que organiza relações, que é, ao mesmo tempo, produtor e produto das 

diferenças percebidas entre masculino e feminino. Embora muitas vezes não estejamos 

conscientes deste processo, nós utilizamos esse sistema, em nosso cotidiano, como uma 

matriz para compreender as subjetividades, em termos das diferenças percebidas entre os 

sexos (SCOTT, 1995; BUTLER, 2010a). Logo, pudemos observar que as/os trabalhadoras/es 

do Espaço Lóri fazem uso desse sistema para compreender as subjetividades das usuárias com 

quem trabalham, reproduzindo concepções naturalizadas sobre a diferença sexual.  

 Entretanto, confrontamos o aparente estatuto de verdade dos modelos naturalizados de 

feminilidade e de masculinidade que compõem o sistema binário de gênero, por 

considerarmos que eles consistem em construções sócio-históricas e, portanto, variam de 

acordo com o tempo, espaço e circunstâncias (BUTLER, 2010a; NUNES, 2000; SCOTT, 

1995). Assim sendo, tentamos desconstruir as concepções naturalizadas de feminino e as 

relações hierárquicas de gênero presentes nos discursos das/dos profissionais, mostrando que 

elas são socialmente construídas.  

 Para operar a desconstrução referida, empregamos o gênero como categoria analítica 

para interpretação desses discursos, visto que, segundo Carvalho (2010), ele nos permite 

desconstruir os argumentos – formulados de diversas maneiras ao longo da história – que 

sustentam que a dominação dos homens sobre as mulheres obedece a uma ordem natural e 

atemporal. Entretanto, gostaríamos de considerar que as relações de dominação presentes nos 

discursos não podem ser entendidas a partir de uma única causa ou origem histórica 

(YANNOULAS, 1994). Neste sentido, ressaltamos que o uso de outros eixos de análise, que 

não apenas o gênero – tais como classe, raça, etnia, entre outros elementos estruturadores das 

relações de poder –, pode resultar em uma compreensão mais abrangente acerca do modo pelo 

qual as hierarquias têm se estabelecido ao longo da história.  

 Discutimos até o momento relatos em que, a nosso ver, as/os profissionais utilizam 

concepções naturalizadas e hierarquizantes de feminino, conformadas a um sistema binário de 

gênero, para compreender as subjetividades das usuárias. Sabemos que, por atuar 

performativamente, esse sistema dá margem tanto à produção de subjetividades que se 

encaixam, como de subjetividades que rechaçam as normas binárias de gênero (ARÁN; 

PEIXOTO JÚNIOR, 2007). Diante desta consideração, fica claro que o sistema binário de 
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gênero não dá conta de explicar a multiplicidade de experiências subjetivas existentes em 

nossa sociedade (BUTLER, 2010a).  

 Os discursos expostos abaixo denunciam ser o sistema binário de gênero incapaz de 

explicar a multiplicidade de experiências subjetivas das usuárias com as quais as/os 

profissionais interagem no Espaço Lóri. Dizemos isso porque as descrições das experiências 

subjetivas das usuárias efetuadas nesses relatos não atendem à linearidade entre sexo, gênero, 

desejo e prática sexual proferida pelo sistema binário:  

E outra coisa interessante é que aqui dentro [...] tem mulher que vem praqui 

dentro que não tem histórico de ser homossexual e começa a ter relação aqui 

dentro com outras meninas (Ricardo). 

A gente observa um fenômeno muito da homossexualidade aqui. [...] muitas 

aqui, elas se apaixonam, mesmo sem elas se declararem homossexuais. Às vezes, 

mesmo que não tenha tido nenhuma relação homoafetiva, consegue se apaixonar por 

outra (Vanessa). 

Nem todas as mulheres que gostam de mulheres querem se parecer com homem. 

Algumas querem continuar parecendo com o estereótipo de mulher, mas gostam de 

mulheres. Mas, não necessariamente, precisam parecer com homens para dizer que 

gostam de mulheres. [...] Independente que a gente tenha aquela coisa de que o 

homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem, hoje em dia 

isso não existe mais. [...] Hoje em dia, a gente tem pessoas que gostam de tudo. Ora 

gosta de mulher, ora gosta de homem, ora gosta dos dois. [...] a coisa tá muito mais 

[...] misturada. Não tem mais aquela coisa de ou é homossexual ou é heterossexual 

(Cristiane). 

 O sistema binário estabelece linhas causais de ligação entre o sexo biológico, o gênero 

e a “expressão” de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual. Essa 

linearidade obedece às leis da heterossexualidade compulsória, que está na base do sistema 

binário de gênero, ditando que os desejos e as práticas sexuais devem ser destinados a pessoas 

do sexo “oposto” (BUTLER, 2010a).  

 Entretanto, as descrições das experiências subjetivas das usuárias, efetuadas nos 

fragmentos de entrevistas acima, evidenciam que o “fato” de uma pessoa ter nascido com 

anatomia feminina não repercute no direcionamento do seu desejo afetivo e/ou sexual para os 

homens, tampouco que suas práticas sexuais sejam com homens. Assim, ratificamos que o 

sistema binário não pode ser adotado como matriz universal de compreensão das 

subjetividades.  

 A partir dessa discussão, fica claro que para compreenderem a diversidade de 

subjetividades das usuárias, as/os profissionais precisam submeter à crítica as concepções 

naturalizadas de sexo, gênero, desejo e prática sexual que compõem o sistema binário. Em 

consonância com esse movimento, no recorte de entrevista abaixo, a profissional submete à 
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crítica suas concepções naturalizadas de feminino, adotando aparentemente uma postura de 

abertura para conferir novos sentidos ao termo: 

Já me vem assim, a questão do que é ser mulher, de comportamento, de 

estereótipo, da questão da delicadeza. Porém, como a gente tem uma coisa 

muito forte do trabalho, aí, a coisa já se dilui um pouco disso. Então, não é 

exatamente isso. Não é exatamente a delicadeza, não é exatamente só o ser mais, 

vamos dizer, mais o que a gente tem mesmo aquela noção de antigamente do que é 

mulher. Mas, é da questão do gênero mesmo. Do que é ser feminino e do que é ser 

masculino. Que, hoje em dia, tá muito misturado mesmo (Cristiane). 

 Percebemos que existe no Espaço Lóri um movimento de desconstrução das 

concepções naturalizadas de feminino, que compõem o sistema binário, ao se tentar 

compreender as subjetividades das usuárias atendidas. Entretanto, esse movimento pode ser 

notado com mais clareza, quando analisamos as concepções de feminino que norteiam as 

intervenções das/dos profissionais junto às suas usuárias. É sobre essa temática que 

debateremos no próximo tópico.  

 

3.3 Concepções de Feminino e Intervenções no Espaço Lóri 

 

 Formulamos um eixo de análise denominado “Concepções de feminino e 

Intervenções,” no qual agrupamos todos os fragmentos de entrevista que nos informassem 

sobre as concepções de feminino que norteiam as intervenções que as/os profissionais 

realizam junto às usuárias do Espaço Lóri. Nesse eixo de análise, identificamos dois tipos de 

intervenções.  

 O primeiro deles consiste em intervenções dirigidas às usuárias que são mães e 

gestantes, e o segundo em intervenções direcionadas ao cuidado com a aparência das usuárias. 

Assim, dividiremos essa discussão em dois subtópicos: “Concepções de feminino que 

norteiam as intervenções dirigidas às usuárias que são mães e gestantes” e “Concepções de 

feminino que norteiam as intervenções direcionadas ao cuidado com a aparência das 

usuárias.” 

 

3.3.1 Concepções de feminino que norteiam as intervenções dirigidas às usuárias que são 

mães e gestantes 

 

 Inicialmente, discutiremos acerca das concepções de feminino que norteiam as 

intervenções com as usuárias que são mães e as que estão grávidas. O trabalho no Espaço 

Lóri, comumente, coloca as/os profissionais diante de mulheres cujas posturas e 
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comportamentos não condizem com aquilo que se espera de uma mãe em nossa sociedade. 

Tais usuárias costumam se apresentar com os vínculos maternos fragilizados, negligenciando 

o cuidado com os filhos e estando, muitas vezes, sob o risco de perderem a guarda deles. 

Ainda, é comum expressarem ambivalência quanto ao desejo de cuidar de suas crianças e, 

quando estão grávidas, demonstrarem descuido da saúde, o que inclui o comportamento de 

abuso de drogas.  

 Sabemos que a ligação entre a mulher e a maternidade é uma construção social que foi 

iniciada no século XVIII. Nesta época, a sociedade estava procurando solucionar o alto índice 

de mortalidade infantil que vinha se abatendo sobre ela. Destinar as mulheres à maternidade 

funcionou, neste contexto, como uma estratégia de enfrentamento dessa problemática social, 

uma vez que elas foram incentivadas a cuidar da saúde das crianças (NUNES, 2000).  

 Esperava-se que, ao assumir esta função, estivessem não só combatendo a mortalidade 

infantil, mas também colaborando para o fortalecimento da classe burguesa, ao se 

responsabilizarem pela garantia da perpetuação de seus membros, através do cuidado com a 

saúde das crianças. A fim de convencer as mulheres a se implicarem nesse propósito, uma 

série de discursos filosóficos, médicos, políticos, religiosos e moralistas introduziu e 

respaldou a ideia de que a maternidade era inerente à natureza feminina (NUNES, 2000).  

 Concluímos, com base neste breve histórico, que as mulheres não têm uma vocação 

natural para a maternidade, mas foram e são incentivadas, culturalmente, a assumir essa 

função. O amor materno, por exemplo, conforme defende Badinter (1985), não consiste em 

um sentimento natural da mulher, mas foi por ela adquirido ao longo das transformações 

sociais que explicitamos. Subjacente ao recorte histórico que efetuamos fica claro que 

procuramos entender o fenômeno da maternidade dentro da rede de interesses políticos, 

econômicos e sociais supostamente a ela atrelado, conforme defende Scavone (1985).  

 Vemos nos relatos abaixo que as/os profissionais desnaturalizam a ligação entre a 

mulher e a maternidade, ao reconhecerem que as usuárias que têm filhos possuem o direito de 

não exercer a função materna e seguir trajetórias alternativas em suas vidas. Neste sentido, 

está incutida nos relatos dessas/desses profissionais a ideia de que a biologia das mulheres não 

as destina ao exercício da maternidade, sendo a ligação entre as mulheres e a maternidade 

uma construção social.   

A gente tem vários casos de usuárias que estão [...] lutando na Justiça pela guarda 

dos filhos. [...] A gente vai tentar estimular pra que essa mãe garanta que esse filho 

possa estar sendo bem cuidado. Se ele está com o pai, com a tia, com a avó, [...] o 

que importa é ele estar sendo bem cuidado. Se ela tem o desejo de cuidar ou não, é 



57 
 

uma escolha dela. A gente respeita isso. E não fica sendo uma instituição que tem 

esse preceito moralista: “Você teve filho? Você tem que cuidar” (Vanessa). 

[...] praticamente todas as usuárias chegam encaminhadas pelo conselho ou tão com 

os filhos em abrigo. Elas chegam com o vínculo fragilizado e outras chegam com o 

vínculo rompido, sem nenhum desejo de voltar a ter esse vínculo. E não é a gente 

que vai forçar: porque você é mãe, você tem obrigação de amar seus filhos [...] 

Muitas vezes elas chegam na dúvida, e a gente, como vai trabalhando a 

sensibilização e não trabalha com culpabilização… “Não, veja, é uma escolha. 

Você não quer? Você quer se dedicar a outras coisas? A que você quer se 

dedicar?” Porque aí elas chegam como se fossem obrigadas, culturalmente, a 

amar, a cuidar, a morar com aquelas crianças, e a gente desconstrói isso com 

elas e com a família porque [...] às vezes é muito melhor pra criança. [...] é uma 

violência uma instituição dizer que você tem a obrigação de amar seus filhos. 

Ninguém tem a obrigação de amar ninguém! [...] Se ela tem o desejo, a gente vai 

ajudar na reconstrução desse vínculo. Se ela não tem, a gente vai reconstruir o 

projeto dela de vida, sem essas crianças (Luana). 

 Nos relatos em discussão, defende-se que o trabalho terapêutico com estas usuárias 

busque estimular a reflexão sobre seu desejo de assumir (ou não) a função materna e as 

incentivar a tomar uma decisão consciente a este respeito, pela qual se sintam responsáveis. 

Fomos informadas/os de que, caso a usuária não deseje assumir a função materna, é possível 

trabalhar com ela a designação de alguém que tenha condições de assumir a responsabilidade 

pelas/os suas/seus filhas/os. Assim, enfatizamos que se procura não deixar de atender também 

ao direito que as crianças envolvidas têm de serem cuidadas. 

 Dentro do contexto de tratamento das usuárias que são mães, surgem algumas 

intervenções, descritas nos discursos abaixo, com vistas a ajudá-las a desenvolver o vínculo 

com as/os filhas/os. As/os profissionais esclareceram durante as entrevistas que essas 

intervenções têm como alvo aquelas mulheres que, tendo filhas/os, desejam resgatar o vínculo 

com elas/eles. Subtende-se dessa afirmação que nem todas as usuárias que têm filhas/os 

desejam exercer a maternidade. Assim, inferimos que o emprego dessas intervenções parte da 

consideração de que a ligação entre as mulheres e a maternidade não é da ordem da natureza, 

mas sim, uma construção social. 

Daquele relacionamento mãe e filho que a gente procura não contribuir pra 

que haja esse corte. O que a gente puder fazer pra aproximar, a gente faz. Então, 

não existiam visitas de crianças aqui dia de semana. Visita nenhuma. E já foi aberta 

essa exceção por conta dessa necessidade (Regina). 

 [...] “Vamos fazer um gibi pra tu contar a tua história à tua filha?” A gente tem 

caixas de brinquedo lá; a gente disponibiliza pra ajudar nessa relação, que muitas 

mulheres não brincam, muitas mães perderam o sentido de brincar.[...] Essas 

mulheres que têm filhos elas podem utilizar aqueles brinquedos, inclusive, para 

reconstruir essa relação. [...] todas não tem que brincar com seus filhos, é quem 

tá afim! (Luana).  
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 No que concerne às usuárias gestantes, algumas/uns profissionais colocam que não se 

deve tomar como foco de seu tratamento a criança que estão esperando:  

Quando tem uma gestante, a gente precisa focar no tratamento da usuária. Não é 

porque ela tá grávida que ela tem que ter que cuidar da saúde. Não é por conta 

do filho, é por causa dela (Vanessa). 

[O trabalho da equipe objetiva] que ela se conheça melhor, que ela conheça seus 

desejos, suas vontades, que ela faça o tratamento por ela e não pelos filhos; os 

filhos vêm depois. [...] tem que fazer porque você quer mudar, porque daí as 

consequências vêm depois. [...] depois você pensa nos seus filhos [...] A 

consequência positiva por ela conseguir os filhos, por ela conseguir a família 

novamente é depois; tem que fazer por ela primeiro, porque ela quer (Roberta). 

No caso das gestantes, por mais que a gente saiba da [...] necessidade de cuidar 

do bebê, mas não adianta a gente focar nele. [...] a gente tem que focar o 

cuidado com ela e aí, por tabela, vai pro bebê. [...] Porque a maioria desses bebês, 

eles não são desejados. Muitas vezes elas tentam o aborto e tal. E se a gente for focar 

no bebê, o tratamento não dá certo, vai por água abaixo. [...] Então, tem que focar 

nelas porque esse bebê pra elas ainda não é um objeto desejado, diferentemente de 

uma mãe que o sonho dela é ser mãe. Então, ela vai fazer tudo por ele, pela criança 

(Deise). 

 Quando se defende que é preciso ter como foco das intervenções as usuárias e não os 

bebês que elas estão esperando, desnaturaliza-se, em alguma medida, a ligação entre as 

mulheres e a maternidade, visto que a compreensão das subjetividades das usuárias não fica 

reduzida à sua condição de mãe. Os relatos acima apontam, a nosso ver, para a necessidade de 

se contemplar durante as intervenções as usuárias gestantes como portadoras de 

subjetividades que transcendem a condição materna na qual se encontram. Acreditamos que 

esse movimento prioriza o respeito à plasticidade das subjetividades das usuárias, não 

procurando enquadrá-las em padrões preconcebidos de feminilidade, sobretudo aqueles que 

dizem respeito ao exercício da maternidade.  

A possibilidade de descolar da subjetividade feminina a imagem materna foi sendo 

construída ao longo do século XX. Neste período, o maior acesso das mulheres à educação 

formal e à formação profissional permitiu que elas ocupassem, gradativamente, o espaço 

público. Tendo em vista que se encontravam sobrecarregadas de tarefas, pois, continuavam 

responsáveis pela criação das/dos filhas/os, a decisão de ser ou não ser mãe passou a ter uma 

dimensão reflexiva, ou seja, a ser pensada de acordo com as condições subjetivas, econômicas 

e sociais delas (Scavone, 2001).  

Neste contexto, o avanço das conquistas tecnológicas no campo da contracepção e da 

concepção contribuiu para a criação do dilema de ser ou não ser mãe, pois trouxe para as 

mulheres uma maior possibilidade de controle decisório. É importante frisar, entretanto, que a 

escolha quanto ao exercício da maternidade é um fenômeno marcado pelas desigualdades 
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sociais, tendendo ela a ser mais reflexiva, quanto maior for o acesso à informação e ao 

conhecimento especializado pelas pessoas envolvidas (Scavone, 2001).  

. Em síntese, as intervenções e posturas profissionais discutidas neste tópico até o 

momento parecem se basear em uma desnaturalização da ligação entre as mulheres e a 

maternidade. Tivemos notícia durante a realização da pesquisa que tal desnaturalização é 

trabalhada institucionalmente no Espaço Lóri, sobretudo durante as discussões de casos 

clínicos nas reuniões de equipe. Entretanto, o relato da intervenção seguinte parece ser 

indicativo de que persiste, no Espaço Lóri, em alguma medida, um entendimento de que o 

exercício da maternidade é uma vocação natural da mulher: “Eu digo muito a elas: ‘Renuncia 

por esse filho que tá na tua barriga, renuncia o uso [de drogas] por esse filho que tá saindo de 

você.’ Ela [a usuária] faz: ‘Eu sei, eu amo muito ele, mas é devastadora a droga’” (Elisa). 

 No relato acima, o apelo da profissional para que a usuária renuncie ao uso de drogas, 

por conta do filho, parece partir da pressuposição de que as mulheres têm uma capacidade 

natural de se sacrificar pelo bem de sua prole. Entretanto, a aparente verdade dessa 

pressuposição é posta em xeque, quando consideramos que a associação entre maternidade e 

sacríficio é socialmente construída.  

 A conexão entre maternidade e sacrifício, ainda muito presente no senso comum 

atualmente, começou a ser operada no século XIX. Objetivava estimular a mulher a continuar 

assumindo o lugar de mãe que lhe foi reservado pela sociedade a partir do século XVIII. Os 

sacrifícios consistiam, sobretudo, na renúncia, por parte da mulher, da realização de quaisquer 

desejos que não estivessem relacionados à esfera de atuação privada em favor de uma 

“adequada” dedicação à maternidade (NUNES, 2000).  

 No relato acima, o sacrifício, em um contexto histórico bem diferente daquele do 

século XIX, assume outro sentido: acreditamos que corresponderia à decisão da usuária de 

deixar de usar a droga em prol de um “correto” exercício da maternidade, que requer o 

cuidado com a saúde do bebê.  

 A associação entre maternidade e sacrifício que inferimos ter sido feita no relato acima 

diz respeito a uma concepção essencialista de feminino. Este é um aspecto importante de ser 

pontuado, visto que o processo de essencialização da diferença sexual implica a elaboração de 

afirmações universalistas que fixam e aprisionam a feminilidade em moldes estruturados. A 

dedução de uma diferença sexual essencial, a partir de supostas diferenças de gênero 

empíricas, transforma a descrição em prescrição. Consequentemente, a essência feminina 

prescrita se volta contra aquelas mulheres que não condizem com a norma fixada como 
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universal, sendo utilizada para justificar a discriminação delas e as julgar negativamente 

(YANNOULAS, 1994). 

 Diante do exposto, problematizamos que o uso de um discurso, por parte das/dos 

profissionais, que situe a mulher como naturalmente mãe, poderia funcionar durante as 

intervenções como uma prescrição de um modelo materno ideal a ser seguido pelas usuárias, 

acabando por discriminar aquelas, cujas experiências subjetivas nele não se enquadram.  

 O emprego dessa prescrição poderia repercutir em um alto nível de discriminação no 

Espaço Lóri, visto que são muitos os casos de usuárias não enquadradas no modelo 

hegemônico de maternidade, aspecto mencionado por nós em momento anterior deste texto. 

Esta informação só reforça a importância de se desenvolver no Espaço Lóri intervenções que 

pressuponham uma desnaturalização da ligação entre mulher e maternidade, como algumas 

das que foram discutidas. 

 O relato abaixo sinaliza ter ocorrido no Espaço Lóri intervenções guiadas pela 

pressuposição de que a mulher tem a obrigação de cuidar de suas/seus filhas/os. A intervenção 

em questão, portanto, parece partir da consideração de que ligação entre a mulher e a 

maternidade é natural, o que consiste em uma concepção essencialista de feminino. Tendo em 

vista que as concepções essencialistas de feminino se transformam em normas de caráter 

universal (YANNOULAS, 1994), acreditamos que a intervenção discutida pode acabar por 

assumir um caráter prescritivo, discriminando aquelas mulheres que não se enquadram na 

norma utilizada.   

[...] A sociedade impõe que ela [a usuária] fique com o filho, mas ela não quer ficar 

[...] Aí ela começa a falar de um dever [...] de ficar com o filho, de cuidar desse 

filho, que é algo [...] imposto. Um caso de uma ex-usuária que estava aqui, mas que 

na prática quando ela [saía do Espaço Acolher], a família na verdade é que acabava 

cuidando [dos filhos dela]. [...] É como se a gente [a equipe da instituição], na 

verdade, estivesse colocando que ela [a usuária] tivesse que ter esse cuidado 

[com os filhos] [...] que lá fora [do Espaço Acolher], na verdade, ela não tem [...] 

(Ricardo). 

 Considerando que o processo de essencialização da diferença sexual pode ocasionar 

repercussões negativas nas vidas das mulheres, evidenciamos a importância de as/os 

profissionais estarem atentas/os às concepções de feminino que norteiam sua atuação no 

Espaço Lóri, visto que elas correm o risco de, em seu formato essencializado, funcionar como 

espécies de prescrições a serviço da legitimação de um quadro social de desigualdade de 

gênero. 
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3.3.2 Concepções de feminino que norteiam as intervenções direcionadas ao cuidado 

com a aparência das usuárias 

 

 Debateremos, a partir de agora, sobre as concepções de feminino que norteiam as 

posturas terapêuticas e intervenções voltadas ao cuidado com a aparência das usuárias. Um 

desses casos é o Grupo Beleza, cuja dinâmica de funcionamento foi descrita no segundo 

capítulo. Em linhas gerais, ele tem a finalidade de fornecer orientações sobre estética às 

usuárias: ensina a pintar as unhas, a arrumar os cabelos, a hidratar a pele, entre outras 

atividades. Vejamos dois recortes de entrevista em que se fala sobre como este grupo é 

conduzido pelas/os profissionais: 

Elas adoram [o Grupo Beleza]. [...] Elas conseguem se expressar melhor; elas 

conseguem expressar o desejo; querer ficar melhor, mais bonita, mais atraente. [...] 

tô dando toda orientação em relação à beleza, como levantar a autoestima dela 

[...] e a gente vai ver, como mulher, de ficar mais bonita, enfim. [...] por exemplo, 

uma hidratação na pele. Então, eu explico e uma aplica na outra. É super agradável 

(Samanta). 

E a gente cuida de um modo geral, dela como um todo. [...] até a questão da 

estética mesmo, do Grupo Beleza. Pra se cuidarem, pra passarem creme facial, pra 

verem o quanto elas são bonitas, o quanto elas podem retomar sua vida. [...] Às 

vezes, é trabalho com a unha, pintam a unha, fazer alguns detalhes de desenho. Às 

vezes, é só a questão do cabelo mesmo, de lavar, hidratar, secar. Outras vezes é o 

rosto, hidratar (Roberta). 

 Outra intervenção que tem como um dos objetivos trabalhar a estética corporal, 

segundo a profissional responsável pela sua facilitação, é o grupo de atividade física, 

denominado Grupo Garotas em Ação, cuja dinâmica de funcionamento também foi explicada 

no segundo capítulo. Indagamo-nos se os discursos proferidos durante as entrevistas sobre o 

Grupo Beleza e o Grupo Garotas em Ação, que são intervenções voltadas, em alguma medida, 

para o cuidado com a estética das usuárias, reiteram a ideia de que o cuidado com a beleza é 

uma prática naturalmente feminina. Para refletir sobre este aspecto, observemos os discursos 

abaixo:  

[...] a minha intervenção [durante o Grupo Beleza] [...] é bem mais fácil nas que têm 

o feminino mais aflorado, nas que são mais vaidosas, nas que gostam de se 

cuidar, de cuidar das outras. É bem mais fácil, puxando o gancho da vaidade, da 

beleza (Deise). 

[Fala sobre sua intervenção no Grupo Garotas em ação:] É mais fácil pra mim 

trabalhar com as que têm esse feminino mais exacerbado [...] Esse cuidado com o 

corpo, [...] essa vaidade. Então, pra mim, isso é um gancho. Isso pra mim facilita 

porque aí eu vou entrar: “Oh, vamos ficar com o corpo bonito? Tá toda gostosa!” 

[...] Mas a minha preocupação primeira não é essa, a minha preocupação realmente é 

a saúde. Mas aí, eu aproveito esse gancho porque as duas coisas andam juntas. [...] 

Aí, a maioria delas gosta. As que, normalmente, têm mais resistência a esse tipo 

de preocupação são as que são homossexuais, daquelas que são mais 
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masculinizadas. Tipo aquelas que só usam roupas masculinas, cabelos super-

curtinhos (Deise). 

 Nos relatos acima, percebemos que para a profissional, o termo feminino está 

associado à vaidade e ao cuidado com o corpo, enquanto que aponta ser o masculino 

geralmente não marcado por estes aspectos. Mais uma vez nos encontramos diante de uma 

visão essencialista da diferença de gênero que, neste caso específico, naturaliza o cuidado 

com a beleza como uma prática feminina.  

 A partir da leitura de Yannoulas (1994), já problematizamos que concepções 

naturalizadas de gênero podem se manifestar nas intervenções como prescrições de modelos 

de feminilidade, que acabariam por discriminar as usuárias que neles não se enquadram. 

Pensando nisso, observemos abaixo a mesma profissional discorrendo sobre uma intervenção 

durante o Grupo Beleza junto a uma usuária que não se identifica com a realização de práticas 

prescritas pelos padrões hegemônicos femininos de beleza, como pintar as unhas, maquiar-se, 

entre outras. 

[Fala sobre a postura de uma usuária durante o Grupo Beleza:] Tinha uma usuária 

que ela era declarada homossexual [...] se posicionava como homem. [...] E ela não 

queria esse negócio de: “Vamos fazer a unha.” [...] “Então, você pode cortar 

sua unha, deixar sua unha limpa. Não precisa colocar esmalte [...]” “E o 

cabelo?” “Ah, não! Não vou fazer nada no cabelo, não.” Mas, a gente 

trabalhava: “Você pode cortar seu cabelo pra que ele fique bonito. Você pode 

passar um creme, uma hidratação, lavar bem o cabelo pra que ele fique limpo, 

cheiroso, tratado.” Mas nessas que têm a questão do masculino mais... [...] era mais 

difícil. Apesar que, às vezes, terminava entrando, olhava, não sei o que, ajudava uma 

ou outra, mas pra elas mesmas se colocarem nesse lugar de: “Ah, faz aí minha unha. 

Vamos pensar numa maquiagem.” Maquiar, então, de jeito nenhum, isso era ofensa 

[...] (Deise). 

 Interpretamos, a partir da leitura desse relato, que a profissional não impõe um modelo 

“ideal” de feminilidade para a usuária durante a intervenção, segundo o qual a mulher teria 

um interesse natural em cuidar da própria beleza, gostando, necessariamente, de pintar as 

unhas, maquiar-se, por exemplo. Ao invés disso, a profissional busca propor à usuária a 

realização de outras atividades dentro do Grupo Beleza, com as quais tenha identificação. 

Neste caso, apesar de notarmos a existência de concepções naturalizadas de gênero 

permeando esse relato – pois, o cuidado com a beleza aparece nele como uma prática 

naturalmente feminina –, elas não parecem se manifestar na intervenção em questão como 

prescrições de modelos “ideais” de feminilidade, que acarretem discriminação das usuárias 

que neles não se enquadram. Pelo contrário, no exemplo acima, a trabalhadora refere tentar 

incluir estas usuárias no Grupo, com o intuito de tornar a atividade atrativa para elas.  
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 Segundo Butler (2010a), a noção de feminino é tão errática quanto a de mulher. Com 

esta afirmação, a autora está nos alertando, entre outros aspectos, para a existência de uma 

multiplicidade de modos de ser mulher e de se experienciar a feminilidade. Diante disso, 

podemos considerar que algumas mulheres vivenciam sua subjetividade em moldes não 

condizentes com as prescrições comportamentais dos padrões femininos hegemônicos de 

beleza porque assim o desejam, o que denuncia não ser da ordem da natureza e sim da cultura 

a ligação entre feminino e beleza.  

 O caráter cultural dessa ligação, a nosso ver, precisa ser levado em conta na 

elaboração e execução de intervenções destinadas ao cuidado com a aparência, no sentido de 

evitar o emprego de concepções de feminino naturalizadas, que venham a assumir a função de 

prescrições universais de gênero, tendo em vista os efeitos discriminatórios que estas podem 

trazer às vidas das usuárias.  

 Essa consideração nos leva a pontuar a importância de se procurar adequar as 

intervenções à multiplicidade de subjetividades existentes no público da instituição, 

movimento que vislumbramos, por parte da trabalhadora, no último relato discutido, ao tentar 

propor, dentro do Grupo Beleza, uma atividade com a qual a usuária se identificasse. 

 Conforme afirma Moraes e Montenegro (2011), as construções socioculturais de 

gênero se manifestam e atualizam nas práticas profissionais das instituições de saúde 

destinadas ao tratamento da dependência química. Neste sentido, vislumbramos a valorização 

do cuidado com a aparência e a beleza das usuárias no Espaço Lóri, em parte como uma 

manifestação na atuação profissional das construções socioculturais hegemônicas de gênero 

que associam o feminino à beleza. O recorte de entrevista abaixo expressa essa valorização do 

cuidado com a aparência e a beleza das usuárias, a qual identificamos também nos relatos 

sobre o Grupo Beleza e o Grupo Garotas em Ação: 

Cabe à gente fazer com que elas voltem a valorizar essas coisas, a valorizar a 

pentear o cabelo, a cuidar da própria beleza, a passar um batom. Cabe à gente 

fazer elas verem isso. Lá fora elas não tavam vendo mesmo não. Então, a gente no 

dia a dia vai fazendo com que elas, de repente, elas se vê mulher, se vê bonita e faz 

tudo exageradamente. Aí, já quer tudo demais. Aí, como é que a gente vai fazer isso, 

também? Vai puxando um pouquinho o freio, tirando um pouquinho o foco: “Olha, 

não é só isso. Você também não tem que valorizar também demais seu corpo, 

sua beleza, seu cabelo. Vamos dosar isso aí. Seu foco aqui, seu tratamento aqui 

é a droga. É a sua dependência química e não sua aparência física. De você estar 

bonita pra estar lá fora. Tem que ter as duas coisas” (Regina). 

 Esse é mais um relato que nos leva a pensar nos possíveis efeitos que a manifestação 

das construções socioculturais de gênero na atuação profissional pode ocasionar na 

constituição das subjetividades das usuárias. Dizemos isso porque, conforme a profissional 
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coloca, diante do incentivo do cuidado com a beleza, algumas usuárias exageram na 

preocupação com a aparência, deixando de valorizar outros aspectos importantes em seu 

tratamento e, consequentemente, para a reconstrução de seu projeto de vida. 

 Butler (2010b) defende que devemos refletir sobre até que ponto os efeitos das normas 

de gênero na constituição das identidades maximizam as chances de se ter uma vida viável e 

minimizam as possibilidades de se ter uma vida insuportável. Segundo a autora, algumas 

vezes as normas funcionam nos dois sentidos ao mesmo tempo; outras vezes elas funcionam 

de uma maneira específica para um grupo e em sentido inverso para outro grupo.  

 Assim, advoga que a crítica acerca dos efeitos das normas na constituição das 

identidades deve se situar no contexto das vidas tais como são vividas. Há de se distinguir 

entre “as normas e as convenções que permitem às pessoas respirar, desejar, amar e viver, e as 

normas e as convenções que restringem ou minam as condições da própria vida” (BUTLER, 

2010b, p. 23). Essa compreensão sinaliza a necessidade de se refletir na atuação profissional 

do Espaço Lóri sobre como as normas de gênero que permeiam as intervenções estão 

atingindo cada usuária especificamente. 

 Gostaríamos de considerar que o gênero não se faz sozinho. Sempre se está fazendo 

com ou para o outro, ainda que o outro seja imaginário. O que se chama de gênero pode 

parecer um atributo, algo que se possui. Mas, os termos que configuram o gênero se 

encontram em uma sociabilidade que não tem um só autor (BUTLER, 2010b). Logo, o gênero 

está sendo construído também nas relações sociais entre profissionais e usuárias. Ao longo 

dessa discussão, tentamos explicitar como as/os profissionais têm se implicado nessa 

construção, sobretudo por meio da análise das concepções de feminino que norteiam suas 

intervenções.  

 

3.4 Identificações e Diferenças entre Profissionais e Usuárias do Espaço Lóri 

 

 Nesse eixo de análise, refletiremos acerca das identificações e diferenças percebidas 

pelas/os profissionais com relação às usuárias. Vimos que algumas profissionais alegaram ter 

um sentimento de identificação com o seu público devido ao fato de este ser constituído de 

mulheres: 

Eu gosto de trabalhar com mulheres. Até porque eu também sou mulher e 

também tenho características semelhantes às delas (Cristiane). 
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Eu me envolvo, me envolvo por ser mulher também, por ser mãe. Geralmente, eu 

me envolvo. [...] É o meu lado mulher mesmo, o meu lado mãe. Eu me vejo em cada 

uma delas. Eu me vejo. Como eu seria se eu tivesse na situação delas? O que eu 

faria? Como eu pediria ajuda? E como eu gostaria de ser ajudada? Acho que é por 

isso que eu tenho muita – eu considero que eu tenho –, muita humanidade com elas. 

Porque eu me vejo nelas. [...] (Regina). 

“Poxa, eu sei o que é que tu tá passando. Eu tô aqui, eu sou mulher, eu sou mãe, eu 

sei o que é que tu tá vivendo, eu sei a dor que tu tá sentindo.” Quando uma usuária, 

que tá aqui e que tá com o filho em casa, e que tá passando por um momento difícil 

que é justamente o tratamento, que tá longe, eu tenho um sentimento, eu percebo o 

sentimento dela em relação a isso. Porque, assim, eu sou mãe e mulher e eu sei o que 

é ser mãe e mulher. E a falta do filho, e quando ela cai na consciência do filho, da 

questão de estar distante, do que fez, de talvez ter até perdido o filho. Eu me sinto 

parceira nesse momento (Samanta). 

 Segundo Butler (2010a), a categoria mulheres gera ilusões de unidade, encobrindo as 

diferenças existentes em seu seio. As normas de gênero visam produzir mulheres conformadas 

a um mesmo padrão, gerando a ilusão de que são todas iguais, caracterizadas supostamente 

por uma mesma essência (ARÁN; PEIXOTO JÚNIOR, 2007). A princípio, poderíamos supor 

que seria essa ilusão de unidade que estaria permitindo às profissionais que proferiram os 

relatos acima se reconhecerem enquanto mulheres como iguais às usuárias.  

 Através de um exame mais minucioso dos dois últimos relatos, porém, percebemos 

que a identificação talvez não se deva propriamente pelo fato de as profissionais e usuárias 

serem mulheres, mas, sobretudo, em função do binômio mulher-mãe, pois notamos uma 

inclinação das profissionais para cuidar daquelas usuárias que são mães por se reconhecerem 

também enquanto tal. 

 Entretanto, logo encontramos discursos em que algumas profissionais demarcam 

diferenças entre suas experiências subjetivas enquanto mulheres e a forma como percebem 

aquelas das usuárias: 

Pra gente é um pouco estranho isso [refere-se ao investimento maior das usuárias em 

seus companheiros do que em seus filhos e nelas próprias]. Assim, porque a gente 

tem muito mais essa noção, hoje em dia, de que o investimento tem que ser em 

você primeiro. Nos seus objetivos, na sua independência. Mas, tem uma 

população que ainda tem isso muito forte. E assim, não é só que elas são 

dependentes financeiramente do marido, não. Às vezes, são elas que bancam. Mas, 

elas têm que ter um companheiro. Às vezes, o companheiro não banca nada. Ele não 

contribui com nada. Mas, ele é quem manda e elas fazem questão de ficar com ele 

(Cristiane). 

As ideias são diferentes. Tocar os projetos. Pelo menos, é isso o que eu vivencio. 

Talvez não seja específico do meu público. [...] Às vezes, pelo contrário, eu 

percebo submissão, muita conformidade, comodismo, também, preguiça mesmo. 

Não ter um desejo de mudança. [...] não conseguem se movimentar, mesmo tendo 

talento [...] Poucas coisas que eu acredito são as que elas acreditam, por exemplo, a 

forma de relacionar-se com as pessoas, do mesmo sexo ou não [...] Às vezes, 

buscam apenas uma fonte de benefício e por aí vai. [...] Por exemplo, se relaciona 

com homem só pra ter um dinheiro, só pra ele trazer uma carteira de cigarro, sair e 



66 
 

pagar a bebida... Então, isso é uma concepção diferente da minha, que eu acho de 

relacionamento (Vanessa). 

 A partir do momento em que essas profissionais começam a atribuir sentidos bastante 

diferentes para as suas experiências subjetivas e as das usuárias, vemos surgir a polissemia 

característica da categoria mulher, rompendo com a ilusão de unidade que esta envolve. Os 

relatos acima parecem também revelar um embate entre o ideário de mulher na atualidade, 

que confere a ela uma postura de independência e dinamismo, e o posicionamento das 

usuárias, marcado pela submissão, conformidade e comodismo.  

 Segundo Carvalho (2010), há grupos que estão de acordo com os padrões culturais 

hegemônicos, representando a norma. Já os grupos que estão à margem da norma são 

definidos e explicados em função daqueles que representam a norma. Notamos que nos 

relatos acima se define a experiência subjetiva das usuárias enquanto mulher, tomando-se 

como referência o ideário de mulher na atualidade, que condiz com as experiências subjetivas 

das profissionais.  

 O reconhecimento do grupo que não partilha dos atributos que possuímos é realizado a 

partir do lugar social que ocupamos. É desta maneira que se desenham os contornos 

demarcadores das fronteiras entre aqueles que representam a norma e aqueles que estão à sua 

margem. Nestes processos de reconhecimento de identidades, inscreve-se a atribuição de 

diferenças, o que implica a instituição de desigualdades estreitamente relacionadas às redes de 

poder que circulam na sociedade (LOURO, 2000). Assim, a instauração das diferentes 

“experiências subjetivas femininas” está relacionada às múltiplas configurações de poder 

existentes na sociedade. Esta é uma compreensão que nos é dada pela noção de 

interseccionalidade aplicada à perspectiva de gênero (NOGUEIRA, 1993). 

 As falas seguintes revelam uma preocupação em evitar que as concepções de 

feminino, que as profissionais em questão tomam como referência para suas próprias vidas, 

influenciem no direcionamento do processo de cuidado das usuárias. 

[...] o que eu acho, a minha visão do que é melhor pra mulher... Eu, enquanto 

mulher, da minha idade, solteira, a minha concepção é uma. Pode ser que chegue 

uma pessoa aqui da mesma idade que eu, que não tenha a mesma dinâmica da minha 

vida, da família, da sociedade, dos espaços, das oportunidades, dos aproveitamentos 

das oportunidades. Então, eu digo que é bom pra mim: “Isso é bom.” Mas, pra 

ela não pode ser. Então, essa relação que uso pra mim, pra o meu estilo de vida, não 

pode ser o do dela. [...] a gente tem que buscar uma intervenção para a outra 

(Vanessa). 

[...] elas são mulheres que, diferentes da gente que tem uma rotina [...] de ir 

trabalhar, [...] cuidar do filho, da casa, do marido, elas são totalmente sem regras. 

Elas não têm horário pra comer, dormir, tomar banho. Se comer, comeu, se não 

comer... Pra elas, a droga tá em primeiro lugar. E assim, o que às vezes me choca 
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um pouco são as que abandonam filho em casa, são as que estão gestantes e não 

conseguem controlar o uso e termina tendo desdobramentos pras crianças. [...] Mas 

isso é uma questão de choque de valores, que eu tenho trabalhado isso comigo, 

no sentido de dizer: “Não, as pessoas são diferentes. E eu tenho que aceitar e 

tentar ser o mais neutra possível.” [...] a gente trabalha muito essas questões [...] E 

tentar ser o mais neutra possível, porque aqui a gente não está pra julgar ninguém, 

mas pra cuidar (Deise). 

 

 Nesses relatos, as profissionais procuram adotar uma postura terapêutica, elaborando 

intervenções que façam sentido para a usuária dentro do contexto de sua própria história de 

vida. Desta forma, tentam se afastar de uma prática profissional normativa, que tome como 

parâmetro, no direcionamento do processo de atenção à saúde da usuária, as concepções de 

feminino que caracterizam suas próprias experiências subjetivas.   

 Por fim, notamos em alguns recortes de entrevista que para o profissional do sexo 

masculino o público do Espaço Lóri, muitas vezes, destina o interesse afetivo e/ou sexual, por 

meio de atitudes de assédio sexual.  

E com relação [...] aos profissionais masculinos [...] tem muito a questão do assédio 

sexual por parte das usuárias com os profissionais do sexo masculino (Roberta). 

[Refere sua dificuldade, assim que começou a trabalhar no Espaço Lóri, em aprender 

como se comportar, enquanto profissional do sexo masculino, frente às usuárias, 

visto ser comum sofrer assédio sexual por parte delas:] Por exemplo, pra mim, no 

começo, pesou como me comportar com as meninas, já que eu era o único homem 

do Espaço Acolher. Como se comportar com elas? Como colocar esse limite? 

Porque eu via o assédio. [...] foi bem complicado, na época, também, lidar com isso 

(Ricardo). 

 Parece-nos que a diferença sexual binária entre profissionais e usuárias se presentifica 

como condição da ocorrência de assédio sexual. Chamou nossa atenção o fato de não ter sido 

mencionada em quaisquer entrevistas a existência – ou possibilidade de existência – de 

interesse afetivo e/ou sexual das usuárias em relação às profissionais, apesar da consideração 

de que comumente ocorrem relações homossexuais entre usuárias no Espaço Lóri.  

Questionamo-nos se o silêncio em torno dessa possibilidade é indicativo de que as relações 

afetivo-sexuais entre as pessoas são predominantemente pensadas dentro da lógica da 

heterossexualidade compulsória. 

 

3.5 Saberes das/dos Profissionais sobre Feminino 

 

 Neste eixo de análise, nos debruçaremos sobre os saberes que fundamentam as 

concepções de feminino das/dos profissionais.   
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 De imediato, percebemos que há uma excassez de estudos sobre gênero na instituição. 

Segundo as/os próprias/os trabalhadoras/es, as capacitações com elas/es realizadas 

costumaram se concentrar no ensino sobre a abordagem da dependência química, no âmbito 

da saúde, priorizando o repasse de conhecimentos da área de Redução de Danos. Uma/um 

delas/es, porém, coloca que mesmo em relação à temática da dependência química, houve 

pouca capacitação, tendo a aprendizagem sobre o assunto decorrido, sobretudo, da 

experiência de trabalho cotidiana. As citações abaixo, em seu conjunto, expressam bem essas 

questões: 

Quando fala em dependência química... Que os profissionais, eles não são formados 

pra isso. Os profissionais, que a maioria trabalha, não se preparou pra 

trabalhar. Tá aprendendo na porrada do dia a dia (Ricardo). 

A gente precisou [capacitar os] novos concursados; eram pessoas que não tinham 

[experiência] com redução de danos. Então, a gente precisou focar no que era 

objetivo do tratamento, que era a questão do cuidado com as pessoas que fazem 

uso de droga. E aí essas questões de gênero eram questões que permeavam os 

nossos estudos, mas que não eram centro. [...] As questões de gênero, a gente 

estuda muito pouco no Espaço Lóri. [...] Eu não vou dizer que a gente estuda os 

teóricos que falam do gênero, que falam do feminismo não. A gente até traz isso 

como numa discussão, num texto; a gente traz a questão do gênero, a partir da 

vivência que a equipe tem [...] (Luana). 

 Consoante com este contexto institucional, em que aparentemente não são 

privilegiados os estudos sobre gênero, a maior parte das/dos profissionais demonstrou não ter 

ainda refletido profundamente sobre que saberes fundamentam as concepções de feminino 

que utilizam para compreender as subjetividades das usuárias, comumente apresentando 

discursos evasivos ou com pouca consistência em torno deste assunto.  

 De um modo geral, as/os profissionais elencaram alguns campos de conhecimento que 

utilizam para subsidiar compreensões de cunho biológico, psicológico e “empírico” acerca do 

feminino. Comecemos discorrendo sobre as compreensões de cunho biológico e os campos de 

conhecimento a elas associados. 

 Identificamos nos discursos abaixo que a bioquímica, a educação física, a medicina e a 

própria biologia parecem respaldar uma compreensão biológica do feminino, por parte de 

algumas/uns profissionais. Adjetivamos de biológica essa compreensão porque vislumbra a 

mulher a partir de aspectos orgânicos, como ciclo menstrual, hormônios, maternidade, que são 

tidos como inerentes a elas.  

A questão da bioquímica, das oscilações bioquímicas na mulher, que é muito 

presente. A questão hormonal, tudo. Mudanças de humor muito repentinas. [...] 

Biologia: de saber quem é homem e quem é mulher, anatomicamente falando. [...] 

E as questões mesmo de mulher, de dizer: “Ah, tô com dor disso, com dor daquilo. 
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Tive não sei quantos filhos.” A questão mesmo de “Tô gestante,” a gente saber: 

“Tem que fazer o pré-natal, com quantos meses tá, se já fez isso, já fez aquilo. Usa 

camisinha. Faz assim, faz assado” (Cristiane). 

Eu vou puxar um pouco mais para a educação física, como é a área que eu atuo. [...] 

A mulher tem o ciclo menstrual, a mulher tem oscilações de hormônios [...] Como 

a mulher que precisa de um corpo saudável, de um corpo forte, pra lidar com suas 

questões como mãe, como mulher do dia a dia que se desdobra em mil, que é 

profissional, mas que também cuida de uma casa, que passa horas amamentando um 

bebê e isso implica a sua postura, na sua coluna, na sua saúde, no seu percentual de 

gordura (Deise). 

 Percebemos que nessas compreensões de caráter biológico sobre feminino, busca-se 

no corpo indícios – tais como a anatomia, os hormônios e a capacidade de gerar filhos – que 

justifiquem a classificação de uma pessoa em um dos dois sexos. De acordo com o primeiro 

relato acima, por exemplo, as diferenças entre os sexos são encontradas na anatomia corporal, 

aparentemente considerada como um fato da ordem da natureza.  

 Assim, deixa-se de considerar que os significados que diferenciam os homens das 

mulheres a partir da anatomia corporal são construídos socialmente, como advoga Butler 

(2010a). Não encontramos nas entrevistas nenhum comentário, por parte das/dos 

trabalhadoras/es, que indicassem, conforme aprendemos com Laqueur (2001), ser o sexo uma 

construção cultural, carregada de valores. O sexo é construído socialmente e interpretado a 

partir da cultura. Inclusive, é por meio de processos culturais que ele é definido como natural 

(CARVALHO, 2010). 

 Além da anatomia, percebemos que os hormônios foram apontados como um elemento 

corporal que diferencia os homens das mulheres. Rohden (2010) afirma que no século XIX a 

produção científica sobre os sexos diferenciava os corpos masculinos e femininos, sobretudo 

com base na anatomia e na fisiologia. Nas primeiras décadas do século XX, porém, passou a 

se atribuir a diferença sexual a questões hormonais e explicações deste tipo têm ganhado cada 

vez mais espaço na atualidade, respaldadas, sobretudo, pela neurociência, campo de 

conhecimento que goza de grande prestígio acadêmico e social.  

 Diferenças hormonais são associadas a diferenças cerebrais, quando, por exemplo, 

pesquisas dizem que o estrogênio influencia as mais diversas capacidades cognitivas de 

homens e de mulheres ou quando relacionam hormônios masculinos, cérebro masculino e 

maior inteligência ao descrever homens ou meninas “masculinizadas.” Assim, a neurociência 

estabelece uma linha de conexão entre descobertas cerebrais e hormonais na explicação de 

supostas distinções entre comportamentos e capacidades cognitivas de homens e de mulheres 

(ROHDEN, 2010). 
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 Neste contexto, o cérebro acaba sendo convertido no novo foco de substancialização 

da diferença, o que consiste em mais uma tentativa de embasamento das diferenças sexuais 

situada no campo da biologia. O interessante é que quando se apontam diferenças entre os 

cérebros, privilegia-se uma assimetria entre homens e mulheres, embora vivamos em um 

cenário em que nos planos da academia, da ciência e do ativismo político, a naturalização das 

diferenças seja, cada vez mais, questionada (ROHDEN, 2010). 

 Temos abaixo mais um relato que ilustra, a nosso ver, uma compreensão biológica 

sobre o feminino, por supor que a mulher tem uma vocação natural para a maternidade. A 

concepção de feminino apresentada pela profissional é oriunda, segundo ela, de leituras sobre 

a temática da gravidez: 

Eu tenho lido muito sobre [...] pré-parto. A mulher passa por muitas 

transformações, no momento de que ela vai ser mãe. [...] E eu acho muito mágico 

isso, essa passagem de nascimento. Isso tem me dado uma base em relação ao 

gênero mulher, que é totalmente diferente. O sofrimento, a dor. Tem mulher que vira 

bicho pra ter filho. [...] ao mesmo tempo, é a coisa mais linda do mundo. [...] É 

impressionante a natureza, a primitividade disso, que são coisas que ainda não 

foram mudadas. Lógico que existe o parto cesário, mas nunca foi mudado o parto 

normal (Samanta). 

 Não voltaremos a problematizar a suposta ligação natural entre a mulher e a 

maternidade presente no relato acima, pois consideramos que já tratamos bastante deste 

conteúdo ao longo deste capítulo. Passemos, então, a expor as compreensões de feminino de 

cunho psicológico. Assim, chamamos as tentativas das/dos profissionais de expor 

compreensões sobre feminino que, segundo eles, estavam pautadas na psicologia.  

 Quando se diz que as concepções de feminino são tributárias da psicologia, não se 

consegue argumentar consistentemente sobre o assunto. No fragmento abaixo, por exemplo, 

não fica claro porque a compreensão apresentada sobre feminino é creditada a este campo de 

saber. Apenas destacamos que em tal discurso é atribuída à psicologia uma compreensão de 

feminino aparentemente permeada pela ideia de igualdade de gênero, pois a profissional 

sinaliza que a mulher vem ocupando de forma eficiente inserções sociais que antes eram 

reservadas apenas aos homens. 

[Fala sobre a influência da psicologia nas suas concepções de feminino:] dentro da 

psicologia, hoje a gente vê que a mulher ela tem muitas vezes muito mais 

capacidade de assumir postos de chefia e desempenhar muito mais do que o 

homem; se sobressai muito mais do que o homem. É essa a parte que a 

psicologia traz pra mim, sabe? De que a mulher, ela tem, tem alcançado o seu 

status... (Gisele). 

 Já no exemplo abaixo a profissional não consegue esclarecer que conhecimentos a 

psicologia lhe traz sobre o que vem a ser feminino. Recorre à psicologia para esclarecer as 
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diferenças entre masculino e feminino, mas apresenta dificuldade em fazê-lo. Apenas coloca 

superficialmente que a psique masculina é diferente da feminina, sem que esse argumento 

apresente consistência.  

[Coloca que suas concepções de feminino são oriundas da psicologia:] Da 

psicologia... As teorias mesmo que a gente aprende na faculdade, que a gente estuda 

sobre o feminino, o masculino. Sobre qual a concepção mesmo de ser mulher, de ser 

homem. Do psique masculino que é diferente do psique feminino. [...] Eu acho 

que a psicologia, ela ajuda mais na questão de entender, realmente, como é que 

funciona a questão da doença, a questão das relações mesmo das pessoas entre si. 

Enfim. E também nas questões do feminino, do masculino (Cristiane). 

 Para além das áreas de conhecimento que poderiam garantir uma compreensão teórica 

sobre feminino, seja de cunho biológico ou psicológico, foi comum as/os profissionais 

colocarem que aquilo que elas/eles entendem sobre o termo provém de saberes que 

escolhemos denominar didaticamente de “empíricos,” no sentido de serem oriundos de sua 

experiência de vida e de trabalho, porém não fundamentados em nenhum arcabouço teórico: 

No meu caso, é o dia a dia mesmo. [...] Meu saber [sobre feminino] vem da 

prática. Não vem de nenhuma formação... (Regina). 

Eu não tenho nenhuma, nenhuma concepção, nesse sentido, de feminino, de base 

teórica. [...] Refere-se às origens de suas concepções de feminino:] Vem mais na 

prática [...] (Ricardo) 

[Discorre sobre as origens de suas concepções de feminino:] Vêm da minha família 

[...] Posso falar da minha experiência própria, mesmo, de visão do mundo. Não 

tive nenhuma formação do gênero: “Olhe, você, pra ser mulher, vai ser assim.” Não 

tenho, não. [...] Eu não tenho, pra mim, do feminino, eu não tenho uma 

fundamentação.  [...] a questão da família, o repasse de valores, eu acho que é muito 

mais forte. E, assim, não consigo dizer outros saberes, não (Vanessa). 

 Nesses relatos, a experiência das/dos profissionais se apresenta como a origem do 

conhecimento que elas/eles têm sobre feminino. Segundo Scott (1999), quando a experiência 

é considerada como a origem do conhecimento, a visão da pessoa que teve a experiência 

torna-se o alicerce sobre o qual se ergue a explicação. Assim, a experiência passa a funcionar 

como uma evidência, não sendo considerado seu caráter socialmente construído e, portanto, 

não se problematizando como se estruturou discursivamente a visão do sujeito que toma a 

experiência como evidência do conhecimento.  

 A autora coloca que buscar fundamentar o conhecimento que se tem sobre gênero a 

partir da experiência evidencia as diferenças de gênero, sem explorar como estas se 

estabelecem, operam e constituem os sujeitos. Para ela, não são os indivíduos que têm 

experiência; eles são constituídos através da experiência. De acordo com essa definição, a 

experiência, bem como as identidades que ela produz, não deve ser encarada como evidências 
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das diferenças de gênero. Deve-se buscar conhecer como a experiência instaura identidades 

que são diferenciadas em termos de gênero.  

 Diante do exposto, pontuamos que, ao apontarem nos relatos acima suas próprias 

experiências de vida e de trabalho como fundamentos do seu conhecimento sobre feminino, 

as/os profissionais tornam-se suscetíveis de evidenciar as diferenças entre homens e mulheres 

sob um formato cristalizado, sem buscar entender a historicidade do sistema de gênero. Vale 

salientar que os saberes sobre feminino advindos da experiência de cada profissional, por 

serem considerados autoevidentes, podem funcionar como prescrições de gênero possíveis de 

serem manifestadas nas intervenções junto às usuárias. 

 Por fim, percebemos que a noção de Clínica Ampliada, embora não seja um arcabouço 

teórico que indique uma compreensão sobre feminino, parece ajudar uma das profissionais do 

Espaço Lóri a reconhecer a igualdade de direitos entre homens e mulheres:  

[...] a gente traz a questão do gênero, a partir da vivência que a equipe tem, a partir 

do que a clínica ampliada, [...] que já na verdade contempla muito dessas coisas 

dos direitos, da igualdade. Então, assim, porque a política de saúde nos respalda. 

E, quando a gente traz a questão de gênero, que eu digo que a gente hoje em dia tem 

uma visão muito, muito menos, eu não vou dizer que não é moralista, porque… 

Enfim, mas eu posso dizer que 99% do que a gente tinha antes, a gente melhorou 

muito. E a gente pauta no que a gente constrói a partir desse arcabouço que eu tô te 

dizendo (Luana). 

  

 Vale lembrar que a Clínica Ampliada é um modo de atuação no âmbito da saúde que 

pressupõe que o adoecimento se apresenta de um modo singular em cada sujeito. Neste 

sentido, não adota apenas o diagnóstico como parâmetro de compreensão do adoecimento, 

procurando investigar os rebatimentos do contexto sociocultural nesse processo. Desta forma, 

considera as situações em que o adoecimento é causado ou agravado por situações de 

dominação e injustiça social, como é o caso das relações de gênero (BRASIL, 2007). 

 Sabemos que os campos de saber produzem conhecimentos com estatuto de verdade 

capazes de respaldar as relações de poder existentes na sociedade (FOUCAULT, 2006c). No 

século XVIII, por exemplo, a medicina e a filosofia, ao produzirem conhecimentos 

“verdadeiros” sobre a diferença sexual, respaldaram o estabelecimento de relações 

hierárquicas entre homens e mulheres (NUNES, 2000).  

 Já no contexto desta pesquisa, questionamos: Quais relações de poder os saberes 

produzidos sobre feminino pelas/os profissionais poderiam estar construindo/legitimando? E 

por que não indagarmos também: Que relações de poder estariam sendo postas em xeque 

através dos saberes produzidos sobre feminino pelas/os profissionais do Espaço Lóri? 
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 Vimos que os saberes de cunho biológico identificados nos discursos das/dos 

trabalhadoras/es apresentaram concepções de feminino naturalizadas. Diante disso, refletimos, 

embasadas/os em Rohden (2010), que quase sempre que uma gramática naturalizante da 

diferença sexual é acionada tem sido para ratificar a imutabilidade das relações de gênero. 

Procura-se no corpo, por exemplo, nos hormônios, provas que atestem o caráter natural, 

intrínseco e cristalizado das diferenças. Para a autora, esse processo talvez não espelhe um 

conhecimento último sobre o corpo e suas variações, mas uma verdadeira obsessão com o 

esquadrinhamento e manutenção das diferenças de gênero. Consequentemente, os saberes de 

cunho biológico podem estar, em alguma medida, a serviço da legitimação das desigualdades 

de gênero.  

 Esclarecemos que os saberes de cunho “empírico”, por tomar a experiência como 

evidência do conhecimento, tendem a naturalizar as diferenças de gênero. Incorrem, portanto, 

assim como os saberes de cunho biológico, no risco de se colocar, em alguma medida, a favor 

do processo de legitimação das desigualdades de gênero.  

 Já os saberes de cunho psicológico e a noção de Clínica Ampliada apareceram em 

alguns discursos associados a compreensões de feminino aparentemente permeadas pela ideia 

de igualdade de gênero. Neste caso, talvez tenhamos saberes que possam estar se colocando a 

favor da superação das desigualdades de gênero.  

 Ao refletir sobre os campos de conhecimento que fundamentam as concepções de 

feminino das/dos trabalhadoras/es, nosso objetivo não foi identificar quais deles comprovam 

“fidedignamente” a existência das diferenças de gênero. Mais importante para o debate em 

torno do gênero não é verificar se de fato existem diferenças entre os sexos, mas refletir sobre 

o que se tem feito a partir da suposição de que elas existem (ROHDEN, 2010).  

 Ou, poderíamos ainda acrescentar: pensar sobre que propósitos conduzem os campos 

de saber a produzir conhecimentos sobre as diferenças de gênero. Foram essas preocupações 

que nos guiaram quando resolvemos discutir, nos três parágrafos anteriores, acerca dos 

possíveis impactos dos saberes sobre feminino apresentados pelas/os profissionais nas 

relações de poder existentes em nossa sociedade. Assim, buscamos lançar um olhar 

genealógico sobre nosso objeto de pesquisa, considerando a possibilidade de existirem 

interesses políticos permeando a construção de saberes sobre gênero. Trata-se de dar 

visibilidade aos interesses e forças que produzem os saberes e aos efeitos de “verdade” que 

eles têm na sociedade (NARVAZ, 2010). 
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3.6 Gênero e Dependência Química 

 

 Neste eixo de análise, destacamos que é desconsiderada em vários momentos das 

entrevistas a possibilidade de articulação entre a temática da dependência química e o gênero 

enquanto categoria analítica. Vejamos: 

Todas as minhas bases teóricas são de dependência e não em relação a gênero 

(Ricardo). 

[...] o fato dela estar aqui num ambiente só de mulher, não quer dizer que o 

tratamento é específico da mulher, mas da dependência (Vanessa). 

Antes de entrar aqui, tivemos um curso introdutório, mas só sobre o uso da 

droga; não foi exatamente voltado pro feminino até porque a gente não sabia qual 

o local que iria, se era masculino ou feminino (Roberta). 

 Depreendemos que os discursos acima não articulam gênero e dependência química, 

ao colocarem que o tratamento no Espaço Lóri é específico da dependência e não da mulher e 

ao fazerem referência a um curso sobre dependência química que não debate sobre o 

sexo/gênero do público a ser abordado pelas/os profissionais.  

 Expusemos no primeiro capítulo a necessidade de se contemplar o fenômeno da 

dependência química a partir de uma perspectiva de gênero, visto que o processo de 

socialização de homens e mulheres estimula ou condena determinadas práticas relacionadas às 

drogas, que são sustentadas por condições sociais hierárquicas, nas quais as mulheres 

costumam ocupar posições de desvantagem (MORAES, 2011; RODRIGO; ORDAZ, 2012). 

 Preocupamo-nos com a possibilidade de a ausência de articulação entre gênero e 

dependência química identificada nos relatos acima ser indicativa da realização de 

capacitações e intervenções no Espaço Lóri pautadas em conhecimentos de caráter 

androcêntrico sobre dependência química, os quais, segundo Rodrigo e Ordaz (2012), 

invisibilizam a experiência das mulheres em relação às drogas e seus condicionantes sociais, 

interpretando-a em função das realidades masculinas. 

 Em consonância com as autoras, Moraes e Montenegro (2011) afirmam que o uso do 

termo “usuários de drogas" nas políticas de saúde pública no Brasil é marcado por uma 

generalização do "sujeito," pois não considera as questões de gênero. O termo parece 

dispensar tal consideração, por uma aparente evidência de que eles são homens.  

 Entretanto, é necessário procurar conhecer as/os usuárias/os em suas múltiplas redes, 

atentando para suas formas de sociabilidade, seus estilos de vida e as diversas maneiras como 

fatores como socialização de gênero, idade, classe social, etnicidade e orientação sexual 
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podem se mostrar de grande relevância para desmistificar uma falsa homogeneidade 

comumente atribuída aos usuários de drogas (MALHEIRO; MACRAE, 2011). 

 A abordagem da dependência química requer que as diferenças na utilização de drogas 

por homens e mulheres sejam explicadas em função das desigualdades de gênero em que essa 

prática é inscrita (RODRIGO; ORDAZ, 2012). Esta compreensão ampliada do fenômeno 

sinaliza que a resolução da problemática da dependência demanda intervenção, nesse contexto 

de desigualdades sociais, que instauram determinadas práticas de uso e abuso de drogas. A 

desconsideração das questões de gênero que permeiam o fenômeno da dependência 

enfraquece o potencial de análise de sua dimensão social, limitando as possibilidades de 

intervenções, que podem se tornar individualizadas, descontextualizadas e despolitizadas. 

 

3.7 Pressupostos que Fundamentaram a Criação de um Espaço Acolher Específico para 

Mulheres, segundo a opinião das/dos profissionais 

 

 Nossos entrevistados apontaram dois pressupostos que fundamentaram a criação do 

Espaço Lóri, enquanto um serviço de saúde específico para mulheres dependentes químicas. 

Um deles consiste no argumento de que uma instituição exclusiva para mulheres permite 

acolher melhor as especificidades deste público. O outro corresponde à ideia de que excluir 

homens da instituição evitaria a ocorrência de envolvimentos sexuais. Vejamos: 

[...] eu acredito que a questão da privacidade delas também assim, de dormir num 

ambiente que só tenha mulheres, e trabalhar questões que são mais específicas de 

mulheres. [...] O fato de ter um Espaço Acolher só pra mulher, eu acho que 

perpassa mais por essa questão também da sexualidade. Porque acho que se 

juntasse homem e mulher, por ser 24 horas aqui, eu acho que a possibilidade de ter... 

[...] Acho que são, realmente, um conjunto de fatores que orientam, que embasam 

pra que esse albergue aqui seja só para mulheres. Acho que a forma de trabalhar, as 

questões mais peculiares da mulher, eu acho são mais... Como é que eu poderia 

dizer, assim, a atenção nossa está mais pra essas questões femininas (Deise). 

 Iniciemos a discussão acerca do primeiro pressuposto, segundo o qual uma instituição 

exclusiva para mulheres permite acolher melhor as suas especificidades. Grande parte das/dos 

profissionais colocou que um serviço exclusivo para mulheres favorece a intimidade e a 

desenvoltura em relação a um ambiente misto quanto ao sexo, devido às suas supostas 

especificidades femininas.  
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[...] falar de suas coisas, seus sentimentos e até de suas questões, mesmo, do 

particular feminino, em grupos onde tinham homens, onde tivessem homens. [...] 

compartilhar esse momento de intimidade com homens, pra algumas mulheres, 

é difícil (Cristiane). 

Como é que ela vai falar da sexualidade dela, dos problemas dela, se o grupo tá 

misturado? A própria intimidade da mulher, como é que ela vai expor se o 

grupo tá misturado, homens e mulheres? Como é que vai ser? Conflitos, mesmo 

internos que a mulher tem de tudo, da vida. Como é que vai ser pra gente tratar isso, 

tudo misturado? Não sei se daria certo (Regina). 

[...] a gente tem aqui [usuária] que veio pra cá porque não se sentiu bem em 

ficar no Caps misto, não se sentiu à vontade. Então, eu acho que foi criado mais 

nesse sentido, sabe de que ela pudesse se expor mais, de que ela pudesse ser ela 

mesma aqui no serviço (Gisele). 

[...] uma menstruação, num ambiente de tratamento misto, poderia ser motivo, 

muito bem de recusa, de querer se esconder, de não querer continuar. [...] Porque 

talvez ela não quisesse estar no mesmo espaço com uma pessoa que ela não conhece, 

do sexo masculino, que soubesse da menstruação dela, por exemplo, fosse no 

banheiro e visse que ela estivesse menstruada (Vanessa). 

 As especificidades ditas femininas surgem nos discursos como um conjunto de 

aspectos vistos como próprios das mulheres, tais como suas questões “do particular 

feminino,” intimidades, sexualidade, conflitos, ciclo menstrual. Butler (2010a) nos diz que o 

reconhecimento de “especificidades femininas” decorre do emprego da matriz binária de 

gênero para leitura da diferença sexual. Nesta perspectiva, supostas especificidades femininas 

seriam reconhecidas em contraste com supostas especificidades masculinas e elas estariam 

atreladas a uma noção universal das categorias mulher e homem, respectivamente.  

 Assim, as especificidades femininas seriam vistas como características intrínsecas das 

mulheres, não sendo contextualizadas no seio das relações de gênero nas e pelas quais são 

produzidas discursivamente. Nas falas acima, percebemos que as supostas especificidades 

femininas elencadas pelas/os profissionais aparecem em um formato essencializado, uma vez 

que não são contextualizadas no âmbito das relações de gênero.  

 No discurso seguinte, por sua vez, não se procura justificar a pertinência de uma 

instituição exclusiva para mulheres a partir de uma noção cristalizada de “especificidades 

femininas.” Assim, a profissional coloca que é importante ter uma instituição destinada 

apenas às mulheres porque muitas delas têm dificuldade de falar de suas questões pessoais na 

presença dos homens.  

 Todavia, não demonstra essencializar essa suposta dificuldade como uma 

característica “especificamente feminina,” e sim procurar entendê-la dentro de um contexto de 

relações de gênero marcado pelo machismo. Desta forma, inferimos que a profissional 
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reconhece, em alguma medida, a contingencialidade desse comportamento que considera ser 

apresentado por muitas mulheres, pois tenta situá-lo na história das relações de gênero. 

Como o tratamento é em grupo, falar das questões pessoais [na presença de 

homens] muitas mulheres se inibem. Por conta do machismo mesmo, da forma 

como elas podem pensar e estão acostumadas a ser tratadas pelos homens, eu acho. 

Eu acho mais por isso. [...] São esses valores morais incutidos. [...] se expressar, de 

estar junto de homem que vai estar sabendo como é o meu esquema pra me 

prostituir, por exemplo (Vanessa). 

 Questionamos a essencialização da categoria mulheres, o que é feito, por exemplo, 

quando se procura descrevê-la a partir de uma série de “especificidades femininas,” sem situá-

las no contexto histórico das relações de gênero em que são produzidas. Essa essencialização 

é performativamente construída e imposta pelas práticas reguladoras da coerência do gênero 

(BUTLER, 2010a).  

 Não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero; essa identidade é 

performativamente construída pelas próprias expressões tidas como seus resultados 

(BUTLER, 2010a). Assim, não há uma identidade mulheres de caráter universal por trás de 

supostas especificidades femininas; essas especificidades são expressões de gênero que 

constituem performativamente a subjetividade das mulheres. O gênero não é um atributo, uma 

especificidade do sujeito, mas o processo performativo que constitui sua subjetividade, em 

termos da diferença sexual. 

 O processo performativo de construção do gênero criará determinadas especificidades 

femininas, a depender do contexto social e histórico de produção de subjetividades em que 

estiver atuando. Neste sentido, as especificidades femininas elencadas nos recortes de 

entrevistas são criações discursivas contingenciais – e não essenciais ou universais – que 

fazem referência às mulheres. A contingencialidade do processo de construção do gênero 

denuncia a impossibilidade de se caracterizar como homogênea a categoria mulheres.  

 A polissemia da categoria “mulheres” fica ainda mais evidenciada, quando 

consideramos que outros elementos estruturadores das relações de poder – raça, classe, idade, 

entre outros – articulam-se com gênero para produzir as subjetividades das mulheres 

(BUTLER, 2010a). Temos, então, uma multiplicidade de configurações subjetivas, cada uma 

delas marcada pelos diferentes contextos de relações de poder nas quais são produzidas. 

Nenhuma/um profissional entrevistada/o considerou que o gênero produz discursivamente a 

noção cristalizada de que as mulheres são possuidoras de determinadas especificidades, 

tampouco que outros eixos das relações de poder se articulam com o gênero nessa produção.  
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 Butler (2010a) diz que insistir na unidade da categoria mulheres implica não 

reconhecer a multiplicidade das intersecções culturais, sociais e políticas em que é construído 

o espectro concreto de mulheres. No segundo conjunto de relatos apresentado neste tópico, a 

nosso ver, as/os profissionais deixam de considerar essa multiplicidade, ao unificar as 

mulheres por meio da atribuição de especificidades femininas a elas.  

 Azerêdo (1998) coloca que a presença da diferença no seio dessa categoria denuncia 

que a identidade não é unitária, essencial e estável. A autora afirma que o trabalho de Butler 

tem sido importante para pensarmos a identidade como uma categoria descritiva e normativa 

e, portanto, de exclusão, incapaz de homogeneizar o sentido de mulheres, que deve ser visto 

como um campo indeterminado de diferenças.  

 Butler (2010a) coloca que a coerência interna ou unidade de cada gênero, homem ou 

mulher, requer a pressuposição da existência da heterossexualidade compulsória na base do 

sistema binário de gênero. Esta heterossexualidade, ao mesmo tempo, requer e produz a 

univocidade de cada um dos termos que constituem o sistema binário de gênero (BAUKJE; 

MEIJER, 2002).  

 A ideia – apresentada por grande parte das/dos profissionais – de que a inexistência de 

homens no Espaço Lóri evitaria a ocorrência de envolvimentos sexuais demonstra ser pautada 

numa compreensão binária de gênero, que tem por base a heterossexualidade compulsória, 

pois exclui a possibilidade de ocorrência de envolvimentos homossexuais na instituição. 

Vejamos, então, os relatos nos quais se argumenta que o Espaço Lóri deve ser exclusivo para 

mulheres no intuito de se evitar a ocorrência de envolvimentos sexuais dentro da instituição:  

Acho que tem que ter só mulheres mesmo. Não pode haver mistura não. [...] Acho 

que fica mais individualizado, melhora o risco de, se fosse masculino e feminino 

junto, de surgir relacionamentos aqui dentro (Elisa). 

E a questão clássica que a gente procura não valorizar tanto, mas que existe, é 

que vai ter relacionamento amoroso entre... Se for numa instituição mista, vai 

haver. Como é que a gente vai dar conta disso? Como é que a gente vai lidar com 

isso? Eu não sei. Não sei te dizer como é que seria uma instituição... Eu não consigo 

ver uma instituição mista (Regina). 

E eu já vivi momentos, no Espaço Acolher masculino, que ele ficou – quando aqui 

tava em transformação – feminino e masculino. E, assim, foi muito complicado. 

Muito complicado lidar com os dois no mesmo momento, na mesma casa, na mesma 

situação. Até pelas questões sexuais, que não poderia acontecer e que terminava 

acontecendo. Fugia da nossa alçada, mesmo, e ficava muito complicado. [...] A 

gente tinha que ficar controlando, ora beijo na boca... Fora de madrugada, que 

poderia rolar um relacionamento sexual (Samanta). 

 Em consonância, aparece a convicção de que é mais fácil coibir envolvimentos sexuais 

em uma instituição exclusiva para mulheres do que envolvimentos sexuais heterossexuais em 

uma instuição mista.  
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[...] eu acho mais complicado a gente controlar um ambiente misto, do que um 

ambiente só de homens e só de mulheres. Se a gente aqui tem dificuldade só 

com mulheres, porque não significa que elas não vão se relacionar sexual e 

afetivamente. Porque, como eu disse, muitas chegam aqui até com orientação 

sexual que são casadas ou que estão grávidas, que têm um companheiro e tal e aqui 

se apaixonam. Mas, quando o ambiente é misto, a situação ainda, a tendência é 

piorar. Com a abstinência da droga, muitas vezes se exacerba também a abstinência 

sexual e as outras questões também. Então, fica muito mais complicado trabalhar 

essa questão quando o ambiente é misto. E aí, eu tenho, realmente, um exemplo 

forte. Porque no outro serviço em que eu trabalho, a gente tem internamento e é 

misto... [...] Acontece [envolvimentos sexuais nos serviços exclusivos para homens e 

só para mulheres], mas também é mais fácil, é mais tranquilo de ser evitado, do que 

quando mistura homem e mulher (Cristiane). 

 Desse discurso, depreendemos que a heterossexualidade compulsória não é apenas 

reiterada ao longo das entrevistas, mas também questionada, de certa forma, por algumas/uns 

profissionais, quando elas/es consideram a possibilidade de em uma instituição exclusiva para 

mulheres ocorrerem envolvimentos homossexuais. Entretanto, inferimos que só um 

profissional questiona essa perspectiva, a ponto de pôr em xeque a pertinência da lógica de 

divisão dos Espaços Acolher em masculinos e femininos: 

Eu não consigo entender a divisão pra isso. Até a questão, por exemplo, de 

envolvimento dentro da casa, quando você faz um misto. Que aí, você questiona: 

“Beleza. Vai botar homem e mulher na mesma casa e aí pode ser que eles comecem 

a ter relação, tal, algum envolvimento.” Sim, mas aqui também tem isso, mesmo 

sendo do mesmo sexo. [...] Então, qual é a diferença de ser o masculino e o feminino 

junto? Eu não entendo nem o porquê dessa divisão existir. Pra mim, poderia estar 

junto. Foi uma coisa assim, que até me pegou. Não consigo nem entender. Tô meio 

parado, agora. Não consigo nem entender o porquê. [...] Poderia estar sendo cuidado 

junto. Todas as problemáticas que existem ou todas as singularidades que existem 

poderiam ser cuidadas junto com o masculino (Ricardo).  

 Temos mais dois discursos em que as justificativas que fundamentam a existência de 

um Espaço Acolher exclusivo para mulheres são perpassadas pela temática do controle da 

sexualidade. No primeiro recorte de entrevista, está implícita a ideia de que a existência de um 

Espaço Acolher, destinado apenas a mulheres, evita a ocorrência de situações de assédio e 

violência, ambas de cunho sexual, que poderiam ocorrer em um espaço de tratamento misto 

quanto ao sexo. Sabemos que estas situações são também passíveis de acontecer em uma 

instituição exclusiva para mulheres, o que não foi considerado pela profissional, a nosso ver, 

em parte, porque a heterossexualidade compulsória está na base da compreensão de que a 

possibilidade de ocorrência de assédio e violência, ambos de cunho sexual, está associada a 

um espaço de tratamento misto quanto ao sexo.   

Imagine você tá tratando, tomando remédio, medicação pesada, que você dorme, que 

você, às vezes, fica um pouco dopado e você está do lado de um homem. [...] O que 

é que pode passar pela cabeça dela? Isso, pra mim, é um dos pontos [que justifica a 

existência de um Espaço Acolher apenas para mulheres] (Vanessa). 
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 Já o segundo relato abaixo considera que uma instituição desse tipo se faz necessária 

se considerarmos que companheiros, pais ou irmãos de usuárias comumente não permitiriam 

que elas se tratassem em um ambiente misto, situação que neles causaria o sentimento de 

ciúme, por cogitarem a possibilidade de serem traídos por elas.  

A outra questão que eu acho é: geralmente, as mulheres têm um companheiro, 

têm um pai, um irmão que não queriam ou que não deixavam elas estarem num 

ambiente onde tinha também homens. Onde elas vão ficar, vão dormir, vão 

acordar, vão compartilhar intimidades onde tem homens. [...] Então, o ciúme, o 

medo de serem traídos. Eu acho que basicamente são essas duas questões, em 

relação a elas e em relação à família delas (Cristiane). 

 Também está implícita nos dois últimos relatos que a existência de um Espaço 

Acolher, só para mulheres, é necessária em um contexto social marcado por relações 

hierárquicas de gênero, no qual mulheres são um grupo culturalmente mais propenso a sofrer 

assédio ou violência sexual e em que se confere aos homens o direito de decidir os lugares por 

onde suas companheiras, filhas e irmãs podem circular.  

 A discussão realizada nesse tópico até o momento nos leva a inferir que nos discursos 

da maior parte das/dos profissionais, a criação do Espaço Lóri, enquanto um serviço de saúde 

exclusivo para mulheres, não deixa de ser efeito das relações binárias e, portanto, hierárquicas 

de gênero vigentes na sociedade. Primeiro porque são nessas relações que se passa a 

reconhecer determinadas características como especificamente femininas e é a partir desse 

reconhecimento que se pode pensar em uma instituição que tenha como propósito melhor 

acolhê-las. Segundo porque vislumbramos que a justificativa para a divisão do Espaço 

Acolher em masculinos e femininos é sustentada por uma noção heteronormativa da 

sexualidade, característica da lógica binária de gênero.  

 Nos discursos analisados, as justificativas para divisão do Espaço Acolher em 

masculino e feminino parecem, então, ser pautadas na noção de sexo masculino e feminino, 

bem como nos contratos heterossexuais do sistema binário de gênero. Desta forma, 

interpretamos que essas justificativas pressupõem, de certa forma, que o público-alvo 

atendido por estas instituições apresenta subjetividades que contemplam a linearidade entre 

sexo, gênero, desejo e prática sexual do binarismo.  

 Inspiradas/os em Villela e Pereira (2012), formulamos algumas questões que, 

infelizmente, não daremos conta de responder nessa pesquisa, mas que resolvemos deixar 

registradas a título de provocação da/o leitora/or: em que medida o uso dessa concepção 

normativa e petrificada de gênero utilizada para explicar a razão de existir do Espaço Lóri 

atua como dispositivo de controle dos corpos das usuárias? O que está sendo deixado de fora, 
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ao se considerar o Espaço Lóri como um serviço de saúde que define mulher, em alguns 

momentos, a partir de uma concepção de gênero naturalizada e redutora?  

 Como o Espaço Lóri poderia combater as relações de dominação dos homens sobre as 

mulheres se, conforme nosso entendimento, na visão de grande parte das/dos profissionais, ele 

foi criado com base em uma gramática heteronormativa que sustenta tais relações 

hierárquicas? Seria possível para essa política pública atuar de acordo com outra gramática de 

gênero? 

 Villela e Pereira (2012) colocam que talvez os termos saúde do homem e saúde da 

mulher, que nomeiam as políticas públicas, apontem para uma pressuposta universalidade dos 

sujeitos como ancoragem para políticas de caráter universalizantes, sem traduzir as complexas 

relações de poder que se estabelecem entre os vários sujeitos, em função de classe social, 

raça, orientação sexual e performances corporais. Esta é uma reflexão que pode nos ajudar a 

pensar sobre a dinâmica de funcionamento do Espaço Lóri, embora ele não seja formalmente 

classificado como uma política de saúde da mulher.  

 Em suma, grande parte das/dos profissionais concebe a existência do Espaço Lóri, 

enquanto uma instituição específica para atender mulheres, como efeito das relações binárias 

de gênero. Acreditamos, porém, que isso não significa que elas/es estejam fadados a 

reproduzir em sua prática a lógica binária, que, conforme vimos, pode se manifestar na forma 

como compreendem a subjetividade das usuárias e como intervém junto a elas. Pois, segundo 

Foucault (2006c), onde há poder, há resistência. Destarte, as normas binárias de gênero, por 

mais que sejam reiteradas nos discursos das/dos profissionais, por atuarem 

performativamente, apresentam abertura para que sejam repetidas sob um formato diferente.  

 

3.8 Particularidades do Espaço Lóri 

 

 Identificamos nas entrevistas algumas particularidades que foram atribuídas pelas/os 

profissionais ao Espaço Lóri, por ser um serviço voltado exclusivamente para mulheres. 

Discorreremos sobre cada uma das particularidades identificadas, a saber: a consideração do 

gênero na estruturação das atividades terapêuticas e das intervenções da instituição; a atenção 

especial à saúde ginecológica, à gestação e à maternidade; o esvaziamento dos leitos. 
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3.8.1 A consideração do gênero na estruturação das atividades terapêuticas e das 

intervenções do Espaço Lóri 

 

 Uma das profissionais entrevistadas apontou como particularidade do Espaço Lóri o 

uso de um enfoque de gênero na estruturação das atividades terapêuticas e das intervenções da 

instituição:  

A gente constrói o tratamento de uma forma semelhante aos outros Espaço Acolher, 

com o objetivo que é cuidar da dependência química [...]; mas, com recortes que 

não tem como não passar pela questão de gênero e por como elas se percebem 

como mulher e é um alívio pra mim ter uma equipe hoje que compreende muitas 

questões do feminino sem a questão moralista. [...] (Luana).  

 Entretanto, encontramos um relato que contradiz o conteúdo do fragmento acima, ao 

afirmar ser o gênero um elemento desconsiderado como parâmetro para estruturação da 

prática profissional do Espaço Lóri: 

[...] quando a gente tava construindo há pouco tempo a questão de missão da 

casa, objetivo da casa, em nenhum momento isso [o tema gênero] entrava como 

um fator diferencial. [...] Toda a discussão, na verdade, é em cima da questão da 

dependência. [...] O critério de alta, também. Tudo isso. Em nenhum momento se 

discutiu a questão de gênero. Em nenhum momento entrou. Eu tô tentando lembrar 

aqui. Nenhum momento. Se discutia apenas a dependência (Ricardo).  

 Desses discursos paradoxais, depreendemos que em alguns momentos o gênero é – e 

em outros não é – considerado no Espaço Lóri como um parâmetro norteador da atuação 

profissional junto às usuárias. As discussões efetuadas até o momento nos ajudam a respaldar 

essa nossa afirmação, pois vimos, por exemplo, o gênero ser considerado no Espaço Lóri 

enquanto parâmetro norteador das intervenções, quando se tenta por meio delas desconstruir, 

por exemplo, a noção essencializada de mulher como mãe. Gostaríamos de refletir a partir de 

agora sobre os sentidos que as/os profissionais atribuem a gênero, ao afirmar que ele funciona 

como um parâmetro norteador da estruturação das atividades terapêuticas e das intervenções 

do Espaço Lóri. 

 Percebemos que é comum o gênero assumir o sentido de mulher no discurso das/dos 

profissionais, o que é bem ilustrado no recorte de entrevista abaixo, em que a fala da 

profissional resvala do termo gênero para o termo mulher, como se ambos fossem sinônimos: 

[Explica porque entende o trabalho no Espaço Lóri como sendo diferente daqueles 

em outros lugares:] Por conta da questão do gênero, mesmo. De mulher. Porque 

mulher tem vários entraves que, se tivesse misturado ou se tivesse... Ou, se fosse até 

homem, mesmo, era mais fácil (Vanessa). 

 Scott (1995) afirma que o emprego do conceito de gênero como sinônimo de mulher 

acaba naturalizando esta categoria, impedindo que seja compreendida no contexto relacional 
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em que é instaurada. Moraes e Montenegro (2011), por sua vez, colocam que o uso do termo 

gênero como sinônimo de sexo, comum nas políticas públicas brasileiras, sinaliza que o 

gênero não está sendo explorado como princípio de organização social.  

 Com isso quer dizer, entre outras coisas, que tais políticas são estruturadas a partir do 

reconhecimento da existência de diferenças entre homens e mulheres, as quais não são 

contempladas através de uma perspectiva relacional de gênero. Percebemos que o termo 

gênero aparece como sinônimo de mulher nos relatos seguintes, em que algumas/uns 

trabalhadoras/es trazem exemplos de intervenções, com o intuito de ilustrar o emprego do 

gênero como elemento norteador da atuação no Espaço Lóri.  

Não há como não ter um olhar diferenciado em tudo que a gente faz, sabe? Que é o 

olhar ampliado e singular pra a questão do feminino, pra essa questão do ser 

mulher, no serviço. Então, no grupo Projeto de Vida, por exemplo, não tem como se 

esquecer que ela é mulher, e o projeto de vida ele vai ser construído a partir dessa 

condição de ser mulher [...] não tem como fugir disso, a questão de pensar no 

gênero e isso no Projeto de Vida é muito trabalhado e na reunião técnica (Luana). 

Em relação à especificidade da questão da mulher, a gente tem o Grupo Beleza 

[...] Que a proposta do grupo é realmente cuidar da estética [...] é muito terapêutico 

pras usuárias; elas ficam no grupo realizadas. Dar uma hidratação no cabelo e ver o 

cabelo, e se amostra, e balança o cabelo, e pinta as unhas, e as dicas... [...] é 

construído coletivamente mesmo. Elas se ajudam, elas fazem massagem… Se 

pesquisa, se leva texto, se traz a informação: [...] qual tipo de cabelo precisa de quê, 

tipo de pele, fungos nas unhas, a importância do cuidado com alicate, com 

serrinha… (Luana). 

[...] em outros Espaço Acolher, até tem o mesmo grupo [Refere-se ao grupo 

informativo]; mas a gente faz de uma forma diferente. Tipo: grupo informativo. 

Funciona em todos os Espaço Acolher, mas as informações que a gente traz no 

grupo da gente são informações que trazem do corpo da mulher; [...] a gente fala 

sobre o câncer do colo do útero, a importância do autoexame, questões relacionadas 

à maternidade, vacinas (Luana). 

O grupo de artesanato é um pouco diferente, porque é puxado pra outras histórias 

da mulher. Porque do homem é mais o quê? Mulher é mais... Como posso dizer? 

Delicada. Então, elas trabalham as coisas mais delicadas, com mais... Sei lá, 

sensibilidade até (Samanta). 

 Ao trazer o gênero como sinônimo de mulher nos discursos acima, as/os 

trabalhadoras/es parecem vislumbrar a categoria mulher sob um formato naturalizado, 

deixando de compreendê-la sob uma ótica relacional de gênero. Essa questão fica bem clara 

nos três últimos relatos em que as mulheres são vinculadas, entre outros aspectos, à beleza 

(estética), à maternidade e à delicadeza. Essas vinculações emergem nos discursos como 

concepções cristalizadas de feminino, as quais não são explicadas pelas/pelos profissionais, 

através do emprego do gênero enquanto princípio de organização social, ou seja, do uso do 

gênero enquanto categoria analítica.  
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3.8.2 A Atenção especial à saúde ginecológica, à gestação e à maternidade 

 

 A atenção especial à saúde ginecológica, à gestação e à maternidade foi outra 

particularidade conferida pelas/os trabalhadoras/es ao Espaço Lóri. Vejamos: 

Acho que existem algumas particularidades...  Por exemplo, o cuidado aqui de 

levá-las pra maternidade. Coisa que se fosse com homem não existiria. De marcar 

prevenção, marcar ginecologista. [...] faz o pré-natal. Faz o teste de gravidez. 

Coisas que os homens não fazem [...] (Deise). 

E particular também no sentido assim, da mulher que tá grávida. A gente tem que ter 

uma atenção especial para essa mulher que tá grávida. A questão de 

medicamentos, enfim, de exames, tudo que eu já coloquei (Samanta). 

[...] já seguramos usuárias aqui por mais de cinco meses, por conta de gravidez e 

porque a gente sabia que se ela saísse, provavelmente, recairia e essa criança ia 

nascer bem prejudicada. Foi uma das exceções pelo fato de ser mulher e de ser mãe, 

e de estar pra ser mãe [...] (Regina). 

A gente recebe usuárias gestantes [...] como garantir que essas mulheres 

continuem o pré-natal? Porque muitas [estão com] os vínculos familiares rompidos 

ou fragilizados; [...] A gente conseguiu em 2010 que um profissional da nossa 

equipe fosse pago como extra pra acompanhar essas pessoas pra fazer esses exames, 

quando a família não pudesse. [...] a gente pôde cuidar muito melhor dessas 

mulheres. Muitas usuárias ficaram no Espaço Lóri até entrar em trabalho de parto. 

Saíram de lá direto pra maternidade; identificaram sinais do trabalho de parto, o que 

é a contração pro parto e o que é a contração involuntária que toda gestante tem; 

então, a equipe começou a diferenciar. [...] Eu já vi um parto, fui com a usuária. São 

coisas que só trabalhando com mulher, entendeu? E que isso é massa! [...] exige da 

equipe um movimento, uma inclinação muito grande, né? (Luana). 

 Por sua vez, no que concerne à atenção especial à maternidade, já mencionamos no 

tópico Concepções de Feminino e Intervenções no Espaço Lóri alguns exemplos de 

intervenções: a confecção de um gibi junto à usuária, no qual se conta a história do 

relacionamento com a/o filha/o; a existência de uma caixa de brinquedos na instituição para 

que as usuárias pudessem brincar com as/os filhas/os ou utilizá-los, nas ocasiões em que 

elas/es estivessem as visitando. Ambas as iniciativas tinham a finalidade de trabalhar o 

vínculo com a criança, no caso de ser este o desejo da mãe.  

Nós abrimos exceção, há pouco tempo atrás, de uma usuária trazer o filho durante a 

semana, pra ela... Ela tava muito afastada do filho e precisou desse período mesmo 

pra criança reconhecer ela, voltar aquele convívio mesmo de mãe e filho. [...] Que eu 

acho que isso, no caso de homem, não seria aberta essa exceção. É uma 

especificidade de mulher mesmo. De mãe (Regina). 

[Refere-se às intervenções relacionadas à maternidade:] Tem as particularidades e é 

mais quest... Filhos, por exemplo. Por exemplo, ter um filho. Homem, você não vê 

problema com isso. Aí, nesses momentos, por exemplo, precisa de um cuidado 

maior. Tô começando a sintonizar algumas coisas. Por exemplo, quando você vê 

homem sendo internado, fazendo tratamento, não existe preocupação nenhuma com 

filho. Porque o filho é com a mulher. E aí, entra na questão cultural (Ricardo). 
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 Do primeiro relato, depreendemos que a maternidade é vista aparentemente como uma 

especificidade natural da mulher e que, enquanto tal, necessita de uma atenção especial. Já no 

segundo discurso, percebemos que a atenção especial à maternidade é tida como reflexo de 

uma construção cultural de gênero que associa a mulher à maternidade. O mesmo autor desse 

discurso coloca no recorte de entrevista seguinte que no Espaço Acolher feminino há uma 

mobilização maior do que nos Espaço Acolher masculinos em torno do cuidado à saúde de 

seu público. Acredita que a concepção culturalmente construída de que a mulher costuma 

cuidar mais de sua saúde leva o Espaço Lóri a montar uma rede mais diversificada de cuidado 

do que a apresentada pelo Espaço Acolher. 

É rico porque o público feminino, ele exige uma rede mais ampliada. 

Principalmente, pela questão da mulher. É interessante falar disso, veio até outra 

coisa na cabeça. É por uma questão cultural. Porque o homem, por exemplo, ele não 

faz prevenção. [...] E, quando você chega no público feminino, você já vê, por 

exemplo, a primeira coisa que a gente marca aqui é a prevenção. [...] Que eu vi no 

homem, no masculino não se tem isso, não. E aí, você exige, de alguma forma, a 

mais. Você já começa a marcar mais, a questão da prevenção. A questão do 

cuidado com a saúde ganha, como se fosse, um olhar de importância maior, 

também. Onde, no homem, você não vê isso tão forte. Até porque, o homem só 

vai procurar um médico quando tá já nas últimas. [...] A mulher, isso você 

percebe que existe uma questão cultural, mesmo, como se fosse de casa 
(Ricardo). 

 Inferimos que o desenvolvimento e a valorização de intervenções relacionadas à 

gestação e à maternidade se ancoram, por um lado, em noções naturalizadas da mulher e, por 

outro, na desconstrução dessas mesmas noções, visto que esse “movimento duplo” perpassou 

toda a discussão que fizemos sobre as intervenções com as usuárias gestantes e mães no 

tópico Concepções de Feminino e Intervenções no Espaço Lóri.  

 Moraes e Montenegro (2011) alertam que conceber mulher como uma categoria 

universal pode repercutir no desenvolvimento de práticas também universais nas instituições 

de saúde para tratamento da dependência química. Acreditamos que com essa afirmação as 

autoras querem dizer que a adoção de uma concepção universal de mulher, por parte das 

instituições de saúde, pode repercutir no desenvolvimento de intervenções que acabam por 

não considerar as diferentes experiências subjetivas que essa categoria engloba, apresentando, 

assim, uma dinâmica excludente. 

 Os dois últimos discursos apresentados tomam algumas diferenças entre homens e 

mulheres como construções culturais, posicionamento que é necessário para se entender as 

subjetividades e relações sociais a partir do emprego do gênero como categoria analítica e não 

como sinônimo de sexo.  
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 O uso do gênero enquanto categoria analítica mostra que os padrões por meio dos 

quais as pessoas são percebidas são, igualmente, modos pelos quais o gênero é produzido. 

Nesta perspectiva, a diferença entre os sexos não é encarada como um fato no qual a 

percepção se baseia e sim como um efeito dos regimes discursivos que organizam os corpos 

em binariedades dimórficas (VILLELA; PEREIRA, 2012). 

 

3.8.3 O esvaziamento dos leitos 

 

 Por fim, aponta-se como particularidade do Espaço Lóri o esvaziamento dos leitos. No 

período de realização do trabalho de campo, a instituição tinha em torno de cinco usuárias, 

quando dispunha de onze leitos. Observemos o que é comentado sobre o assunto: 

[Justifica a pequena quantidade de leitos ocupados na instituição:] É mais difícil as 

mulheres conseguirem chegar. Porque, de fato, os homens, eles buscam muito mais 

o tratamento. Talvez se você for num serviço deste tipo, só que masculino, vai 

estar lotado. Mesmo com todas as dificuldades do Caps, vai estar lotado (Cristiane). 

A nossa leitura de porque que o Espaço Lóri não tá com os leitos lotados tem muito 

a ver com a questão de gênero. [...] A gente sabe que muitas mulheres fazem uso 

de droga. [...] Mas essas mulheres não chegam nos serviços. [Das que buscam os 

Caps] poucas têm o desejo, a motivação, a indicação de tá no Espaço Lóri porque 

pra tá aqui a usuária precisa desejar, ela precisa de um apoio da família. [...] A gente 

já teve vários casos de os maridos irem buscar as mulheres lá: “Volte pra casa, que 

você me abandonou!” Delas terem medo de tá no albergue e o marido botar outra 

dentro de casa. E aí passa uma semana, quando chega o final de semana fica 

agoniada, pede alta e vai embora. [...] muitas não chegam já por conta dessas 

questões, que são de gênero. [...] as mulheres não se permitem ser cuidadas da forma 

como necessitam, e esse contexto que é cultural, que é social e que é familiar, 

também não permite. [...] as mães das mulheres que fazem uso também têm uma 

cobrança muito grande. Elas dizem: “Mas, veja, minha filha, não tenho obrigação de 

tá cuidando dos seus filhos não, tenho uma casa pra cuidar!” [...] Porque quando um 

homem tá no Espaço Acolher, as mulheres assumem tudo, né? (Luana). 

 Há um número significativo de mulheres dependentes químicas no Brasil. Os dados do 

I e do II Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil
2
 realizado por 

Carlini et al nos anos de 2001 e 2005 apontam um crescimento no número de dependentes 

químicas/os para ambos os sexos. Comparando-se os anos de 2001 e 2005, tivemos 5,7% e 

6,9% de mulheres identificadas como dependentes químicas, respectivamente. Já com relação 

aos homens, este índice passou de 17,1% para 19,5%.  

 Segundo Laranjeira (2012), são pouquíssimos os levantamentos estatísticos sobre o 

consumo de drogas no Brasil e é, em 2012, a primeira vez que se utiliza, neste tipo de 

                                                 
2
Estes levantamentos foram realizados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) em convênio 

com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) do Departamento de Psicobiologia 

da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  
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pesquisa, uma amostra representativa da população, por ocasião da realização do II 

Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad)
3
 cuja coordenação é do próprio 

pesquisador. Entretanto, não tivemos acesso aos dados comparativos por sexo deste 

levantamento. Escolhemos buscar subsídios para esta discussão nos três levantamentos 

citados por serem as mais recentes fontes fidedignas de informação sobre o assunto no país, 

tanto que os dados do I e II Levantamentos Domiciliares subsidiaram o Relatório Brasileiro 

sobre Drogas emitido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (BRASIL, 2009).  

 Apesar do número significativo de mulheres dependentes químicas, elas têm mais 

dificuldade do que os homens de acessar os serviços de tratamento, em decorrência do 

preconceito da população e delas consigo próprias com relação à dependência feminina; 

assim, acaba-se tendo nestas unidades de saúde um número consideravelmente superior de 

homens (HOCHGRAF; BRASILIANO, 2004).  

 Uchôa (2012), por exemplo, verificou que entre julho de 2010 e março de 2012, do 

total de 1.957 usuários em tratamento nos Caps-AD do Recife, 78% eram do sexo masculino 

e 22% do sexo feminino. Explicamos no segundo capítulo que as mulheres em tratamento no 

Espaço Lóri são encaminhadas pelos Caps-AD do município; desta forma, percebemos que o 

esvaziamento da primeira instituição parece refletir a baixa procura pela segunda. 

 Hochgraf e Brasiliano (2004) argumentam que o preconceito também está presente 

entre os profissionais de saúde, repercutindo na dificuldade de diagnosticar a dependência 

neste público. Assim, as pacientes, inibidas em expor sua verdadeira problemática, procuram 

os serviços de saúde apresentando queixas vagas e acabam não sendo diagnosticadas 

corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Este levantamento foi realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do 

Álcool e outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como nos guiamos por uma leitura pós-estruturalista, procuramos não respaldar as 

concepções dicotômicas e essencialistas sobre sexo/gênero presentes nos discursos das/dos 

nossas/os entrevistadas/os. Todavia, é uma complexa tarefa identificar e desconstruir tais 

concepções, visto que elas foram legitimadas pela sociedade ao longo da história, adquirindo 

estatuto de verdade tão forte, que se torna difícil pô-las à prova sem cair em suas ciladas 

discursivas. Apesar disso, assumimos o compromisso de, durante a exposição do nosso aporte 

teórico e discussão acerca do nosso corpus de análise, pôr em xeque essas verdades, 

mostrando que são construídas socialmente. 

 Identificamos no conteúdo das entrevistas movimentos simultâneos de (des)construção 

e naturalização das concepções de sexo e gênero. Neste sentido, destacamos que em alguns 

momentos as/os profissionais reforçaram e, em outros, puseram em xeque a compreensão 

binária sobre o sistema sexo-gênero, ao falar sobre sua atuação na instituição.  

 Consideramos que definir os termos homem, mulher, masculino e feminino, de acordo 

com uma lógica linear e binária, acaba por constituir um sistema de pensamento hegemônico 

sobre a diferença sexual que impossibilita a compreensão de diversas experiências subjetivas. 

Consequentemente, as formas de subjetivação que rechaçam essa lógica sofrem exclusão 

social (BUTLER, 2000).  

 Daí ser uma tarefa política, além de teórica, a desconstrução do binarismo 

sexo/gênero, que deve ser levada a sério tanto no âmbito da academia, quanto das instituições 

– como é o caso do Espaço Lóri – em que este sistema de pensamento pode ocasionar 

rebatimentos na prática clínica, de modo a contribuir para a reiteração e/ou superação das 

desigualdades sociais.  

 Deparamo-nos com muitos relatos que aludem à existência, no serviço de saúde, de 

concepções de feminino e de práticas de intervenção que procuram romper com noções 

naturalizadas de gênero, com vistas a respeitar a singularidade das usuárias e evitar 

discriminá-las. Ficou claro para nós que esta tem sido uma preocupação da equipe, que debate 

sobre essas questões, sobretudo nas reuniões técnicas. Entretanto, pontuamos que o 

investimento no estudo sobre gênero – que parece ser escasso na instituição – poderia 

contribuir para uma fundamentação teórica mais consistente das concepções de feminino e 

das práticas apresentadas pelas/os profissionais.  

 Acreditamos que refletir sobre as concepções de feminino que norteiam a atuação 

profissional a partir de uma perspectiva teórica segundo a qual o gênero é entendido como um 
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princípio de organização social tem potencial de repercutir em uma atuação profissional 

comprometida com a transformação das desigualdades sociais, sobretudo se esse 

conhecimento é articulado a outras categorias de relações de poder, como raça, classe, idade, 

entre outras.  

 Dizemos isso porque essa reflexão pode ajudar as/os profissionais a situarem sua 

atuação individual e a da instituição dentro do contexto de relações de poder vigentes, 

permitindo a elas/es questionarem os propósitos sociais das práticas que realizam junto às 

usuárias e dos saberes que produzem sobre o que vem a ser feminino.  

 Tais questionamentos propiciariam, a nosso ver, a identificação de processos sociais 

que colocam as usuárias em condições subjetivas específicas contingentes, nas quais 

geralmente sofrem os efeitos da exclusão social. Desta forma, as intervenções poderiam se 

tornar mais politizadas, por contemplarem em maior amplitude os condicionantes 

socioculturais que instauram as experiências subjetivas das usuárias.  

 Ressaltamos que superar a situação de desigualdade social, marcada entre outras 

questões pelas relações de gênero, em que vivem essas mulheres, requer a mobilização de 

toda uma rede de atenção à saúde em parceria com outros setores – por exemplo, educação, 

esporte, lazer, entre outros – e não apenas em uma mudança de posicionamento profissional 

que vem ocorrendo, em alguma medida, no Espaço Lóri, no qual as concepções de feminino 

já têm sido revistas em prol de uma atuação que busca privilegiar a singularidade de seu 

público-alvo e superar práticas discriminatórias no âmbito das relações de gênero.  

 Neste sentido, defendemos que o Espaço Lóri requer aportes teóricos úteis à 

sistematização de intervenções que reconheçam não apenas as semelhanças, mas as diferenças 

existentes nas subjetividades de seu público, que permitam pensar as pluralidades e as 

diversidades. 

 Reconhecemos não ser fácil para as/os profissionais desenvolverem uma percepção 

crítica acerca das concepções de gênero que estão norteando suas intervenções. Segundo 

Butler (2000), as normas de gênero são condições de inteligibilidade do humano; nós nos 

constituímos enquanto tal nas e pelas normas, que são reiteradas performativamente, 

instaurando efeitos de identidade.  

 Assim, torna-se complexa a tarefa de se distanciar dessas normas que constituem a 

nossa subjetividade para analisar como elas se manifestam na atuação que desenvolvemos no 

cotidiano. Esse é um exercício no qual as/os profissinais do Espaço Lóri precisam se implicar, 

uma vez que as normas de gênero – inclusive as que são (re)produzidas por meio de sua 

atuação profissional – podem ter como efeitos a exclusão social de seu público-alvo. 



90 
 

Defendemos, portanto, que o emprego da perspectiva de gênero pela instituição poderia 

ajudá-la a identificar em que momentos sua atuação está a serviço da superação ou da 

reprodução das desigualdades sociais.   

 Também vimos que para se entender as subjetividades das usuárias em sua 

complexidade faz-se necessário articular os conhecimentos sobre gênero enquanto categoria 

analítica e a temática uso de drogas, uma vez que o processo de socialização de homens e de 

mulheres estimula ou condena determinadas práticas relacionadas às drogas, que são 

sustentadas por condições sociais hierárquicas, nas quais as mulheres comumente se situam 

em posição de desvantagem (MORAES, 2011; RODRIGO; ORDAZ, 2012). 

 Embora, nesse estudo, tenhamos tomado como foco as/os profissionais e suas práticas 

na instituição, ratificamos a importância de se procurar ouvir as usuárias, suas/seus familiares, 

entre outras/os atrizes/atores cujos discursos pudessem vir a nos ajudar a entender melhor 

quais são as concepções de feminino que norteiam a atuação no Espaço Lóri. Afinal, a nossa 

perspectiva teórica não nos deixa perder de vista que tais concepções são produzidas nas e 

pelas relações sociais, das quais participam diversas/os atrizes/atores.  

 Percebemos que a nossa investigação teve, de alguma forma, uma espécie de caráter 

interventivo, ao permitir que as/os profissionais refletissem, durante as entrevistas, sobre 

questões referentes às relações de gênero, as quais são importantes para o aperfeiçoamento de 

sua atuação na instituição. Pois, algumas dessas questões ainda não tinham sido 

problematizadas, consistentemente, no âmbito institucional.  

 No decorrer do nosso contato com o campo de pesquisa, percebemos que poderíamos 

lançar mão da categoria analítica gênero para tentar responder a diversas indagações que nos 

foram suscitadas, tais como: Por que o Espaço Lóri, geralmente, não está com todos os leitos 

ocupados, se as estatísticas mostram que uma quantidade significativa de mulheres no país 

apresenta dependência química? Onde e como estão vivendo as mulheres que poderiam se 

beneficiar desse tipo de serviço, mas que não conseguem chegar até ele?  

 Por que os Caps-AD do Recife, que são as instituições responsáveis pelo 

encaminhamento de usuárias para o Espaço Lóri, apresentam uma quantidade 

significativamente menor de pessoas em tratamento do sexo feminino do que do masculino? 

A estruturação organizacional do Espaço Lóri, as perspectivas teóricas empregadas e a prática 

clínica desenvolvida estão em sintonia com a demanda da população feminina usuária de 

drogas?  
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 De fato, nos colocamos diante de um cenário pouco explorado do ponto de vista das 

pesquisas acadêmicas não só na área de gênero, mas em quaisquer outros campos de 

conhecimento. 

 Segundo Butler (2010c), o gênero é o mecanismo através do qual se constroem e 

naturalizam as noções de masculino e feminino, mas ele bem poderia ser o aparato através do 

qual os ditos termos se desconstroem.  Talvez a maior contribuição deste trabalho se situe no 

âmbito político, na medida em que procurou estimular o Espaço Lóri a fazer uso desse aparato 

como um instrumento que possibilita repensar constantemente suas concepções e práticas, de 

modo a torná-las politizadas, respeitando a pluralidade das subjetividades de seu público-alvo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CURSO DE MESTRADO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título da pesquisa: Concepções de feminino para profissionais de um serviço de saúde 

destinado ao tratamento de mulheres dependentes químicas  

Você está sendo convidado/a a participar como voluntário/a desta pesquisa, que está 

sob a responsabilidade da pesquisadora Márcia Gabriele Oscar de França, mestranda da 

Universidade Federal de Pernambuco, e sob orientação da Profª Dra. Luciana Leila Fontes 

Vieira, com as quais poderá entrar em contato através dos telefones: (81) 2126.8731; (81) 

9825.3975 ou endereço: Av. da Arquitetura, s/n, 9º andar, Cidade Universitária, Recife-PE, 

CEP: 50740-550, Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Departamento de 

Psicologia; e-mail: marcigabi@yahoo.com.br. Após ser esclarecido/a sobre as informações a 

seguir, caso aceite fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável.  

Esta pesquisa objetiva investigar as concepções de feminino para profissionais de uma 

unidade de saúde destinada ao tratamento de mulheres dependentes químicas. Neste sentido, 

identificaremos os pressupostos e as particularidades de uma instituição para mulheres; 

investigaremos os saberes que legitimam as caracterizações sobre feminino na prática 

profissional do contexto institucional em questão, bem como analisaremos as relações entre as 

concepções de feminino dos/das profissionais e suas intervenções diante das mulheres 

dependentes químicas. 

Para alcançarmos nossos objetivos, precisamos conhecer suas concepções e 

experiências profissionais. Por isso, realizaremos com você entrevista individual, que será 

gravada em áudio e transcrita e faremos visitas ao serviço de saúde em questão, a fim de 

conhecer a dinâmica de funcionamento dele. Os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo. 

Os dados coletados serão armazenados sob a responsabilidade da pesquisadora principal 

durante cinco anos no Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana (Lab-Eshu), situado na 

Av. da Arquitetura, s/n, 7º andar, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-550, Centro 

de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Departamento de Psicologia; telefone: (81) 

2126.8731. 

Esta pesquisa oferece riscos emocionais: poderá lhe causar incômodo e/ou 

constrangimento ao investigar suas concepções e práticas profissionais. Tentaremos evitar tais 

riscos por meio de esclarecimentos sobre os objetivos e a metodologia da pesquisa, deixando 



98 
 

claro que sua participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem 

que você sofra nenhum tipo de prejuízo.  

Como benefício direto, esta pesquisa poderá lhe proporcionar, durante sua interação 

com a pesquisadora na entrevista, a conscientização acerca dos valores e pressupostos que 

fundamentam sua prática profissional, sobretudo no que diz respeito às questões de gênero 

nela envolvida, repercutindo na melhoria da qualidade do serviço de saúde prestado por você 

às mulheres dependentes químicas. Tal conscientização acontecerá ao longo da realização da 

pesquisa e não apenas mediante sua conclusão, por ocasião da apresentação dos resultados, 

através de uma palestra devolutiva a ser ministrada pela pesquisadora principal. Os resultados 

da pesquisa serão disponibilizados para uso de instituições acadêmicas, centros de pesquisa e 

poder público, no que diz respeito às questões sociais na área de gênero, podendo contribuir 

para a geração de fomentos para políticas públicas voltadas às mulheres usuárias de álcool, 

fumo e outras drogas. Ainda, este estudo estimulará a unidade de saúde em questão a se 

apropriar cada vez mais de uma atuação que esteja a serviço da redução das desigualdades 

sociais entre homens e mulheres.  

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE (Av. da Engenharia, s/n, 

1º andar, Cidade Universitária, CEP: 50740-600, Recife – PE, tel: (81) 2126.8588; e-mail: 

cepccs@ufpe.br).  

___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

RG: _____________ 

 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, (nome do/da participante), dou meu consentimento para participar como 

voluntário/a desta pesquisa. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto me ocasione nenhum tipo de prejuízo. 
 
 

Recife, ___ de ______________ de 2012.     

______________________________   

     Assinatura do/da Participante    

     RG: ________________  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Duas testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):   

_____________________________                        _____________________________ 

              Ass. Testemunha 1              Ass. Testemunha 2 

              RG:________________                 RG: ________________ 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO PARA OS/AS PROFISSIONAIS 

 

Questionário Nº _____ 

 

Nome do entrevistado/a: _________________________________________________ 

Iniciais: ______________ 

Escolaridade: ___________________________________ 

Profissão/Ocupação:______________________________ 

Tempo de trabalho na área de tratamento da dependência química: ________________ 

Tipo de vínculo na unidade de saúde (concurso, contrato, outros): _________________ 

Idade: __________Data de Nascimento:____/____/_____ 

Local de Nascimento:_____________________________ 

Cor: _______________ 

Classe social: ____________________ 

Religião: ______________________ 

 

Entrevistado/a (assinatura)_______________________________ 

 

Entrevistador/a (assinatura)______________________________ 
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ANEXO 3 

 

PERGUNTA DISPARADORA E ROTEIRO-GUIA DE ENTREVISTA 

 

Nome (iniciais): 

Tempo de trabalho na unidade de saúde: ____________________ 

Experiências de trabalho em instituições/projetos voltados para mulheres: 

____________________________________________________________________ 

 

Pergunta Disparadora 

 Como é para você trabalhar com o público feminino nesta instituição? 

 

Roteiro-guia de entrevista 

1. Refletindo agora sobre “feminino”, quais são os pensamentos, os sentimentos e imagens 

que vêm à sua mente? 

2. Em sua opinião, que pressupostos fundamentaram a criação de uma unidade de saúde de 

tratamento de dependência química específica para mulheres? 

3. Quais as particularidades de um serviço de saúde deste tipo que atende exclusivamente 

mulheres? 

4. Quais áreas do saber (psicologia, psicanálise, medicina, religião, etc) norteiam suas 

concepções sobre o feminino? 

5. Que relações você estabelece entre suas concepções de feminino e suas intervenções junto 

às mulheres atendidas neste serviço de saúde? 

 


