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Estado X Comunidade:  

 ACS COMO MEDIADOR 

Estado 

Profissional do SUS 

 

Formação Técnica 

 

Vínculo direto 

 Comunidade 

Trabalhador comunitário 

 

Educação Inicial e Continuada 

 

Terceirização  

A “natureza comunitária” das agentes decorre de uma 

naturalização do “ser mulher”? 



Objetivo: 

 

 Analisar as perspectivas de gênero presentes 

nas políticas direcionadas às ACS e sua 

relação com a qualificação das trabalhadoras  

entrevistadas. 

 



Procedimentos metodológicos:  

Aplicação e análise de um questionário 
fechado respondido por 167 ACS da ESF do 
Rio de Janeiro, que compõem as turmas da 
formação técnica em curso no município. 

 

Atualmente, estamos analisando as 
entrevistas aprofundadas, buscando ampliar 
o escopo da pesquisa.  



Enfoque de gênero na política de 

qualificação  
 Programa de Agentes de Saúde do Ceará: contratação de 

6.113 trabalhadoras, tendo como orientação da política 
empregar mulheres em situação de desemprego.  

 Com a implantação do PNACS em 1991 no Nordeste obteve-
se uma importante transformação nos indicadores de saúde 
relativos, principalmente, à mortalidade materno-infantil a 
partir do desenvolvimento de atividades de orientação e 
informação da população, sobretudo das mulheres, passando 
as ACS a serem responsáveis por disseminar cuidados 
caseiros que poderiam prevenir determinadas doenças.  

 Nível de escolaridade exigido para o trabalho: a princípio, 
domínio da leitura e da escrita. Atualmente, educação inicial e 
continuada e conclusão do ensino fundamental (Lei 
11.350/2006). 

 



O sentido da contratação dessas 

mulheres : 

 Intimamente vinculado ao papel da mulher na divisão 

sexual e social do trabalho.  

 

 O domicílio sempre se constituiu em um lócus de 

desenvolvimento de práticas de saúde, 

institucionalizadas ou não, cabendo à mulher a 

responsabilidade no cuidado das crianças, idosos e 

demais adultos. 

 



Trabalhadoras ‘suis generis’ ? 

 Perfil social suis generis: Identidade comunitária e  

pendor à solidariedade (Nogueira, Silva e Ramos 

2000).  

 

 A sobrevalorização desse perfil social está associada 

à dificuldade de profissionalização das ACS.  

 

 Os autores buscavam angariar consenso sobre as 

novas institucionalidades do trabalho  

 



“o pendor para ajuda solidária” e “identidade 

comunitária” em um contexto de vulnerabilidade 

 Naturaliza-se uma habilidade construída pelas 
mulheres, fomentando uma competência subjetiva 
através da qual se valoriza a capacidade de 
interação entre os moradores, para dar conta do 
afastamento do Estado.  

 

 Discursos interligados e construídos a partir de uma 
visão essencialista do que é ser mulher. Não 
qualquer mulher: mulheres em condições 
socioeconômicas bem determinadas pelo papel que 
cumprem na produção e reprodução das relações 
sociais capitalistas. 

 



Quem são essas mulheres: o porquê 

de se tornar agente. 

Possibilita certa estabilidade no emprego: no 
município do Rio de Janeiro, essa 
estabilidade se apresenta no fato de a 
maioria das ACS entrevistadas (88,9%) atuar 
nessa função há mais de seis anos, o que 
contrasta com o atual cenário de 
instabilidade e rotatividade no mercado de 
trabalho em geral.  

 

Proximidade com o domicílio. 

 

 



Quem são essas mulheres: o porquê 

de se tornar agente 

 O principal fator que concorre para que as mulheres procurem o 

trabalho como ACS, são as condições incertas e precárias de 

inserção no mercado de trabalho e, fundamentalmente, o 

imperativo da sobrevivência. 

 

Foi a necessidade mesmo de estar sustentando uma família. O 

inicial foi isso mesmo. Eu estava necessitando de um emprego 

naquela época. E depois que eu entrei, que eu fui aprendendo, 

hoje em dia, me apaixonei pelo trabalho. (ACS1) 



Quem são essas mulheres? 

 
 Itinerários profissionais extensos e erráticos como os 

da maioria dos trabalhadores brasileiros que ocupam 

a mesma condição de classe das ACS entrevistadas. 

 

 Boa parte delas começou a trabalhar muito cedo.  

 

 A  maioria dos postos de trabalho relatados remete à 

baixa qualificação, a níveis intensos de exploração 

do trabalho, redundando em pouco ou nenhum 

reconhecimento social. 

 



Reconhecimento social por parte da 

comunidade. 

 

Não se compara. Eu prefiro muito mais 

trabalhar com gente, do que com papel, com 

burocracia. Os resultados são muito mais 

satisfatórios. Eu gosto muito do que eu faço. 

É muito bom ser reconhecida. (ACS4) 

 

 

Quem são essas mulheres? 

 



Quem são essas mulheres? 

33,5% das ACS também desenvolvem outras 

atividades remuneradas como forma de 

complementação de renda. 

 

  Aumento de escolarização dissociado de 

ascensão social. 

 



Mudanças no processo de trabalho 

As modificações no processo de trabalho 

advêm da mudança na gestão. 

 

  Aumento do número de famílias sobre sua 

responsabilidade, produção por metas, 

controle. 

 

 

 

 



Mudanças no processo de trabalho 

 Intensificação/mudança no trabalho implica a 

diminuição do tempo para as visitas 

domiciliares e demais atividades educativas. 

 

Nem sempre eu vou poder estar lá para bater o 
ponto, às cinco horas da tarde. Como se 

acontecer um evento, às oito horas da manhã. 
Eles tem que saber lidar com isso. Isso não é 

uma fábrica de porcas e parafusos.  

(ACS10, grifos nossos) 

 



Considerações Finais 

 Contrastando a indução da política com os itinerários 
profissionais e formativos das entrevistadas, 
percebe-se que longe de serem trabalhadoras sui 
generis, suas trajetórias são significativas do 
processo de precarização mais amplo em curso no 
mundo do trabalho.  

 Identifica-se que possuem um percurso laboral 
extenso, no qual se verifica a oscilação ou a 
concomitância entre trabalho assalariado e trabalho 
informal.  

 Soma-se ainda o  trabalho com o lar e com os filhos 
e a ausência de separação nítida entre o espaço 
privado e o público, fazendo com que seu horário de 
trabalho vá muito além das oito horas estabelecidas 
em lei. 

 

 



Considerações Finais 

Essas trabalhadoras seguem lutando pela 

formação técnica integral, pelo vínculo direto 

com as prefeituras, por aumento de salários, 

melhores condições de trabalho e verdadeiro 

reconhecimento social de suas atividades. 

Talvez esteja aqui, e somente aqui, a 

especificidade capaz de torná-las 

trabalhadoras sui generis. 

 

 


