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Trata-se de uma pesquisa-ação cujo objeto de estudo – fatos & atos que influenciam a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos 
de mulheres de classes populares – foi desenvolvido à luz do referencial teórico do educador Paulo Freire. Delimitou-se como 
objetivos descrever os fatos & atos que têm influenciado a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e, discutir a 
educação popular como uma estratégia para ampliação das perspectivas de conquista desses direitos. Participaram como sujeitos, 
16 mulheres que moravam/freqüentavam uma associação comunitária situada na Vila das Torres, uma comunidade pobre da 
área central da cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. A pesquisa, realizada no período de novembro de 2003 a junho de 2005, foi 
constituída por quatro fases: 1ª fase – exploratória – descoberta do campo e levantamento inicial dos problemas; 2ª fase – imple-
mentação do processo de pesquisa – realização do “Círculo de Cidadania”, constituído por 15 encontros, em que se discutiram 
duas temáticas geradoras definidas pelo grupo: “O corpo” e “Direito a ter direitos”; 3ª fase – aprofundamento da investigação e 
análise dos dados; 4ª fase – divulgação externa – defesa da tese. Para a coleta de dados foram utilizados procedimentos como ob-
servação direta intensiva, entrevista padronizada e anotações em diário de campo. Os dados foram analisados com base na análise 
temática de conteúdo. Assim, delimitaram-se as situações-problema e os desafios/interesses que serviram à delimitação dos núcleos 
de sentido (fatos & atos). Chegou-se a uma lista de 104 situações – os fatos – e outras 86 – os atos – os quais foram agrupados 
em eixos temáticos que deram origem a duas unidades temáticas: a) desigualdades sociais, econômicas e culturais – reforçando 
a condição de subordinação das mulheres de classes populares; b) a condição de ser mulher e o (difícil) exercício dos direitos 
sexuais e reprodutivos: dilemas e desafios. Como resultado dos encontros houve a identificação, por parte das participantes, de 
lacunas no campo da saúde sexual e reprodutiva, tais como: a incorporação da perspectiva de gênero e sexualidade; a necessidade 
de atenção a emergentes demandas – a epidemia de HIV/AIDS, a violência de gênero e a violência sexual; o aborto praticado de 
forma insegura e, ainda o atendimento a grupos particulares de usuários dos serviços de saúde – homens e adolescentes. Chegou-se 
à elaboração de um rol de propostas, apresentado e aprovado na Conferência Local de Saúde. O referencial teórico-metodológico 
demonstrou ser um instrumental para a socialização de idéias e problemas das mulheres participantes e, assim, da apreensão 
crítica das contradições e desafios que cercam seu cotidiano. Por esta razão, defendemos a tese de que a educação popular é um 
importante fundamento para a realização de um trabalho político-educativo com mulheres, no campo da saúde, voltado para a 
conquista e exercício dos direitos sexuais e reprodutivos portanto, da cidadania feminina. 

WOMEN’S HEALTH AND THEIR SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS IN A “CIRCLE OF  
CITIZENSHIP”

This study is a research-action whose object of study − Facts & Acts that influence the conquest of the sexual and reproduc-
tive rights of popular class women − was developed according to the theoretical referential of the educator Paulo Freire. The 
objectives of this study are to describe the facts and acts that have influenced the conquest of the sexual and reproductive rights 
of women, and to discuss the popular education as a strategy for the extension of the perspectives in order to conquer these 
rights. A group of 16 women who lived or frequented a communitarian association located in Vila das Torres, a poor neigh-
borhood in the central area in Curitiba, Paraná, Brazil, took part in this research. The research was held from November, 2003 
to June, 2005, and it was made up of four phases: 1st phase – exploratory – field discovery and initial problem identification; 2nd 
- the research process implementation –making the “Circle of Citizenship” constituted of 15 meetings, where two generated 
themes defined by the group were discussed: “The body” and “the right to have rights”; 3rd - the investigation and data analysis 
over refinement; and the 4th phase – external announcement – thesis presentation. In order to collect the data, procedures such 
as intensive direct observation, standard interviews, and notes in a field diary were used. The data was analyzed as based on 
content analysis, given its thematic condition. Thus, the situation-problem and the challenge/interests were delimited, which 
served to filter the nuclei of feeling (facts & acts). A list of 104 situations– the facts – was reached with another 86 – the acts 
–grouped into thematic axes which gave origin to two thematic units: a) social, economic, and cultural inequality – reinforcing 
the condition of popular class women’s subordination; b) the condition of being a woman and the (difficult) exercise of  sexual 
and reproductive rights: dilemmas and challenges. As a result of the meetings, the participants identified gaps in the sexual 
and reproductive health fields, such as: the incorporation of gender and sexuality perspectives; the necessity of attention to 
emerging demands – the HIV/AIDS epidemic, gender and the sexual violence; insecure abortions, and still the attendance to 
particular groups of health service users – men and teenagers. This research resulted in the elaboration of a roll of propositions, 
introduced and approved at the Local Health Conference. The theoretical-methodological referential demonstrated to be an 
instrument for the socialization of ideas and the problems of the women participants, and thus the critical apprehension of the 
contradictions and challenges that surround their everyday life. For this reason, we defend the thesis that popular education 
is an important foundation for political-educational work with women in the health field, toward their conquest and exercise 
of the sexual and reproductive rights and therefore, their citizenship.
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