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Resumo: A saúde de negras e de negros brasileiros tornou-se explicito objeto de cuidado

e de controle do Estado a partir da criação da “Política Nacional de Assistência à Saúde

da  População  Negra”  (2009).  Uma iniciativa  que  pauta  o  “racismo institucional”  e  as

doenças  mais  frequentes  nessa  parcela  da  população.  Para  tanto,  a  pressão  do

movimento negro foi de suma importância. Trata-se de uma política de ação afirmativa, já

que visa reconhecer as diferenças entre as pessoas e sanar eventuais desigualdades

sociais. Em sua proposta, entretanto, desafia a ideia de igualdade do Sistema Único de

Saúde, pautando a questão racial como decisiva na vivência do bem-estar. Em que pese

a  sua  existência,  múltiplas  parecem  ser  as  acepções  de  raça  no  campo  da  saúde

brasileira.  Partindo desse pano de fundo,  empreendi  a etnografia  de dois serviços de

saúde do Distrito Federal com o objetivo de compreender os usos da ideia de raça e sua

relevância para o bem-estar daqueles que buscam pelo cuidado. A pesquisa foi realizada

durante 2013 e 2014 e contou com marcado interesse na produção dos corpos e da

pessoa  nas  cenas  de  cuidado.  Isto  posto,  o  intuito  é  refletir  sobre  aproximações  e

distanciamentos  do  que  se  compreende  por  negro  e  negra  no  campo  da  saúde,

considerando as linhas da política nacional; o discurso dos profissionais e o de mulheres

negras assistidas nesses serviços. Para, ao final, desvelar que tanto ação quanto omissão

pode ensejar  biopolítica e definir  existências,  sem apagar,  entretanto,  a  atividade dos

sujeitos. 
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Política nacional de saúde para a população negra: texto e contornos 

A politica nacional de saúde para população negra em vigor no Brasil, desde 2009,

foi desenhada pela SGEP (Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa) em parceria

com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, ambos do Ministério da Saúde,

depois  de  articulada  pelo  Conselho  Nacional  de  Saúde,  em  2006.  Enquanto  politica

nacional comunica ministérios e secretarias, partindo da ideia da transversalidade. Entre

os seus fundamentos são apontadas inúmeras desigualdades e inequidades que fazem

da  população  negra,  uma  parcela  mais  acometida  por  doenças,  com  maior  taxa  de

mortalidade  e  difícil  acesso  ao  sistema  de  saúde.  De  mesmo  modo  que  as  demais

politicas nacionais de saúde, 

... se insere na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de

gestão  solidaria  e  participativa,  que  incluem:  utilização  do

quesito cor na produção de informações epidemiológicas para

a definição de prioridades e tomada de decisão; ampliação e

fortalecimento do controle social; desenvolvimento de ações e

estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção

do  racismo  institucional  no  ambiente  de  trabalho,  nos

processos  de  formação  e  educação  permanente  de

profissionais;  implementação  de  ações  afirmativas  para

alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial.

(BRASIL, 2006, p. 14)

De acordo com o relatório  Saúde Brasil (2005), as mulheres negras tem menos

acesso ao pré-natal, os bebes negros apresentam mais baixo peso ao nascer e há uma

maior morbimortalidade materno-infantil  entre as mulheres negras. Conforme os dados

veiculados no texto do governo federal, a chance de uma criança negra morrer antes dos

5 anos de idade é 60% do que de uma criança branca; os negros morrem 56% mais do

que os brancos. Se for um homem negro, a chance dele morrer, quando comparado a um

homem branco, é de 70%. E ainda a titulo de ilustração, conforme a letra oficial, a chance

de uma pessoa negra ter tuberculose é 2,5 vezes maior do que uma pessoa branca.

Diante  desse  cenário,  dentre  tantos  outros  marcadores,  parte-se  da  ideia  de  que

existiriam três tipos de fatores que fundamentariam essa diferença racial na saúde, quais

sejam:



a) geneticamente  determinados  –  tais  como  a  anemia

falciforme, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenasse,

foliculite;  b)  adquiridos  em  condições  desfavoráveis  –

desnutrição,  anemia  ferropriva,  doenças  do  trabalho,

DST/HIV/aids,  mortes  violentas,  mortalidade  infantil

elevada,  abortos  sépticos,  sofrimento  psíquico,  estresse,

depressão, tuberculose, transtornos mentais (derivados do

uso abusivo de álcool e outras drogas); e c) de evolução

agravada ou tratamento dificultado – hipertensão arterial,

diabetes milito, coronariopatias, insuficiência renal crônica,

câncer, mixomatoses (PNUD et al, 2001). Essas doenças e

agravos  necessitam  de  uma  abordagem  especifica  sob

pena de se inviabilizar a promoção da equidade em saúde

no pais. 

Fatores  esses  aliados,  ainda  e  talvez,  sobretudo,  a  existência  do  racismo

sociedade  brasileira.  Mais  ainda  do  “racismo  institucional”,  aquele  perpetrado  por

instituições  sociais  que,  antes  de  violentarem,  deveriam  proteger  essa  parcela  da

população. Desse cenário geral, a saúde, em suas instituições de “cuidado”, também não

escapa e tampouco possui outro desenho.  Por isso, da própria diretriz nacional consta

uma definição de racismo institucional como a 

...  produção  sistemática  da  segregação  etnico-racial,  nos

processos  institucionais.  Manifesta-se  por  meio  de  normas,

praticas  e  comportamentos  discriminatórios  adotados  no

cotidiano  de  trabalho,  resultantes  da  ignorância,  falta  de

atenção,  preconceitos  ou estereótipos racistas.  Em qualquer

caso,  sempre  coloca  pessoas  de  grupos  raciais  ou  étnicos

discriminados  em  situação  de  desvantagem  no  acesso  a

benefícios gerados pela acabo das instituições e organizações.

(BRASIL, 2007, p. 30)

Em razão de se tratar de uma politica nacional de saúde, insere-se no Sistema

Único de Saúde, criado pela Lei 8080/90, e, portanto, em seus princípios norteadores: o

da  universidade  de  acesso  a  saúde;  o  do  integralidade  da  saúde,  que  preconiza

assistência estatal e cuidado nos âmbitos da prevenção, promoção e tratamento e o da

igualdade de tratamento em seu interior. Todos conjugados, recentemente, a partir da lei

10678/2003,  com a criação da SEPPIR, à ideia  de “equidade”,  ou seja,  a de que os



desiguais devem ser tratados desigualmente a fim de que seja estabelecida a igualdade. 

Dessa forma, com tais  contornos,  os seus objetivos seriam: promover a saúde

integral da população negra, priorizando a redução da desigualdade racial e o combate ao

racismo nas instituições de saúde. Para tanto, garantir o acesso da população negra aos

equipamentos de saúde, ampliar o sistema de notificação de raça/cor na coleta de dados

do SUS, articular as três esferas do governo nesse processo e fomentar pesquisas nesse

campo. 

A politica foi assim promulgada em 2009, mas agora experimenta as suas fases de

implementação  nos  estados,  cada  qual  conforme  suas  prioridades  e,  a  depender  da

comunicação com os municípios. Para que se possa ter uma ideia, no Distrito Federal, a

implementação tem sido pensada e articulada por um conjunto de pessoas da secretarias

de saúde, igualdade racial e da mulher, junto da sociedade civil e movimentos sociais,

dentre eles, o movimento negro, desde 2012, mas ainda não esta em vigência. 

Diante dessa recuperação do texto frio da politica, interessa-me pensar sobre a

noção  de  raça  nela  apregoada  e,  por  ela,  consequentemente,  difundida.  Como

recuperado  acima,  entende-se  que  existem três  ordem de  fatores  que  diferenciam a

saúde da população negra, considerados prevalecentes ou mais recorrentes: alguns de

matriz genética; outros adquiridos em condições desfavoráveis (em virtude da pobreza e

desigualdade social) e, por ultimo, os de evolução agravada ou tratamento dificuldade.

Parece-me,  então,  que  a  ideia  de  raça  tem contornos  biológicos  ou  fisiologicamente

pensados, sobretudo, a partir da premissa de doenças ou agravos prevalecentes, como

se  negros  e  negras,  quase  fenotipicamente,  tivessem  uma  maior  propensão  a

determinados adoecimentos. Mas, de outra parte, a própria politica também assevera a

respeito de tratamentos dificultados e de condições desfavoráveis, essas de ordem social;

bem como do “racismo institucional” enquanto uma frente cultural da questão, imaginário

socialmente arraigado e reproduzido pelas instituições sociais. Há, então, uma mescla de

aspectos biológicos e culturais, no esforço de se pensar o assunto, sobretudo, no campo

da saúde, que, por só, já ensejaria, a priori, uma entrada mais fisiológica da temática.

Ambas as frentes de nomeação, ao menos no texto da norma, parecem vir em pé de

igualdade. 

A ideia de raça, no entanto, esta longe de ser uníssona. Aliás, bem ao contrario,

tem oscilado histórica e culturalmente, definindo e nomeando diferentemente pessoas ao

longo de suas vidas.  Nos dias atuais,  na politica federal,  aparece como um misto de

natureza e cultura. Mas nem sempre fora essa hibrido. 



Historia moderna da ideia de raça: entre idas e vindas

A ideia de raça ganha contornos mais nítidos com o surgimento dos projetos de

colonização  nos  idos  do  século  16,  sobretudo,  para  pautar  relações  entre  Europa,

Américas, África e Ásia. Partindo de premissas biologistas em voga nesse período, raça

fora  definida  a  partir  da  noção  de  espécies  e  de  evolução.  As  ciências  biológicas

modernas têm nesse momento o seu principio e funcionam como base legitimadora da

hierarquia  entre  civilizados  e  selvagens,  os  primeiros  tidos  como  racionais  e

evolutivamente  superiores,  enquanto  os  últimos  seriam  fisiologicamente  irracionais  e,

portanto,  mais  próximos  da  animalidade.  Natureza  e  cultura  eram  pensadas  nessa

interface, o natural,  lido como animal,  significava as raças inferiores, a saber,  negros,

indígenas  e  asiáticos.  Enquanto  a  cultura  (compreendida  como  evolução  racional)

denominaria europeus e, assim, a raça superior. 

Esse  fora  o  período  dos  escritos  de  Tylor,  considerado  um  dos  pais  do

evolucionismo cultural  (DaMatta, 2010) e de uma das escolas da teoria antropológica.

Fase em que as ciências sociais ainda não haviam despontado com folego, como se verá

algum  tempo  depois.  A  verdadeira  ciência  era  a  que  poderia  ser  corroborada

empiricamente, por meio de estudos, “testes” e hipóteses. 

Vale dizer que, mesmo com a consolidação da sociedade moderna e sua leitura de

direitos do homem e sujeitos de direitos, a biologia seguira fundamentando desigualdade

sociais, como, por exemplo, a existente entre os gêneros masculino e feminino. Nesse

sentido, todos os seres humanos seriam portadores de direitos e de sua condição de

sujeito,  porém,  as  mulheres  seriam,  “biologicamente”,  mais  afeitas  a  reprodução,

domesticidade e irracionalidade, a saber, emotividade (Laqueur, 2001). Vê-se, assim, que

a biologia, enquanto ciência moderna, funcionou durante muito tempo como baliza para

separações socialmente convencionadas. Fundamentando, em ultima instancia, projetos

de controle  e  de  dominação,  como os experimentados nas colônias,  entre homens e

mulheres nas sociedade modernas e entre alemães e judeus na Alemanha nazista, entre

outros. Sociedade na qual acreditava-se na existência de uma raça pura e de outra ser

literalmente dizimada. 

Ocorre que, enquanto conceito histórica e culturalmente oscilante, diante de tantas

catástrofes humanas, como foi o caso do Holocausto, e do despontar do discurso dos

direitos humanos em 1948 como reação ao que a humanidade estava experimentando,

assiste-se a uma transmutação da noção de raça.  Se,  até então,  enquanto marcador

fisiológico, sustentava a diferença entre pessoas, a partir da lógica dos direitos humanos e

da igualdade entre todos, não somente deixa de ser vista com bons olhos e operativa



como passa a ser considerada invenção de uma época. E assim, a divisão em/entre raças

passa a ser criticada e vista como algo que fere o principio da igualdade dos direitos e dos

sujeitos. 

Dessa forma, se antes era usada para agrupar e distinguir pessoas, passa, a partir

da  década  de  1950,  a  ser  renegada,  reiterando,  portanto,  o  seu  caráter  histórico  e

portanto mutante. 

Segundo  Quijano,  sociólogo  peruano  alinhado  a  corrente  do  pensamento

decolonial  latino-americano,  a  ideia  de  raça  teria  sido  inventada  para  sustentar  “la

colonialidad do poder”, em tese, a animalidade de alguns e controle de outros e, que,

portanto, nada teria de base fisiológica, mas sim uma matriz cultural. Leví- Strauss, no

famoso “Raça e História” (1973), também assevera com veemencia com a inexistência de

uma base fisiológica para a noção de raça. Em sua leitura, alias, não se deveria falar em

raças, mas em culturas. 

Neste texto, que na realidade foi uma conferencia para Unesco, em 1952, Leví-

Strauss defende a ideia que a diversidade decorre menos do isolamento do que das

relações entre as culturas e que essa diferença não seria natural, mas cultural. Por isso,

não haveria  também uma única acepção de historia,  mas historicidades diferentes.  O

desafio seria, portanto, justamente conciliar a universalidade da humanidade, a ideia de

humanidade  que  atravessa  a  todos,  com  a  diversidade  cultural  da  espécie.  Dessa

maneira, em seu argumento, a noção biológica de raça carece de sentido; deveríamos

antes  conhecer  e  ponderar  a  respeito  da  diversidade  e  não  de  traços  biológicos

supostamente determinantes. 

Ocorre que, antes mesmo dessa discussão a respeito do evolucionismo, das raças

e  do  progresso,  Franz  Boas  (1858-1942),  considerado  o  precursor  do  culturalismo  e

relativismo cultural, ao estudar a cultura do estreito de Magalhaes, defendia a inexistência

de raça como biologia,  sustentando, na verdade,  a ideia alemã de “espirito do povo”,

antes  de  qualquer  traço  fisiológico.  Para  Boas,  era  necessário,  antes  de  mais  nada,

pensar  em culturas  e  negar  leituras  biológicas  ou  climáticas  da  ideia  de  raça  e  não

haveria como pensar em “raça pura”. 

A ideia de cultura é sobremaneira mais cara à teoria antropológica contemporânea,

o debate sobre raça ocupara a cena da antropologia física ou a corrente do evolucionismo

cultural,  não em desuso, mas bastante questionada quando comparada a antropologia

cultural, ainda que essa conte com uma gama de outras correntes. 

Ocorre que, a partir da metade do século 20, a discussão acerca de raça perdera

sua dimensão negativamente biológica. 



Com o crescimento da luta pelos direitos civis e movimento negro norte-americano

assistiu-se, entre 1966 e 1975, a defesa da raça e cultura negra, por meio dos “panteras

negras” e ideário “Black Power”. Com isso, retornava a cena uma defesa da noção de

raça. Uma defesa da cultura negra, mas com uma conotação eminentemente politica.

Enaltecia-se a raça negra como modo de fazer politica. Por meio da defesa da musica,

dos cabelos, dos traços fisiológicos, de uma ancestralidade negra e de uma condição

social naquele pais naquela época. Há então um retorno da ideia de raça, mas, a partir de

então, de maneira positivada, o ser negro advém embebido de orgulho e reivindicação por

reconhecimento e direitos e não mais no registro do negativamente hierarquizado. Appiah

e  Appardurai,  antropólogos  africanistas,  são  alguns  dos  autores  a  sustentarem  a

particularidade da cultura negra na atualidade, enquanto Angela Davis escrevera sobre

essa questão quando de sua atuação junto aos panteras negras. 

Na teoria social mais recente, entretanto, sobretudo, depois, do advento do pós-

estruturalismo, tem-se questionado a natureza da categoria de raça ou então a premissa

de que pessoas possam ser  definidas a partir  de uma categoria  fundante,  valendo o

mesmo,  por  exemplo,  para  a discussão sobre sexo e gênero.  Nessa outra chave de

leitura, prefere-se antes pensar na experiência de cada pessoa, nos moldes pensados por

Hall (2006) e Gilroy (2001) ou, então, por meio de uma perspectiva interseccional, a lá o

tematizado por Brah (2006). Uma perspectiva segundo a qual faz-se necessário conjugar

todos os marcadores possíveis ou particularidades aplicáveis a determinadas situações e

pessoas. 

Nessa ultima frente, há, portanto, uma negativa da noção de raça como experiência

fundante da denominação da pessoa, prefere-se pensar em subjetividade e experiência e

menos em identidade e  marcas biológicas ou hereditariamente  herdadas.  Não  que  a

discussão  sobre  raça  não  seja  importante,  também  é,  mas  abre-se  ainda  mais  a

discussão para outras frentes importantes na composição do sujeito, como, por exemplo,

gênero,  classe  social,  sexualidade,  espiritualidade  e  assim  sucessivamente.  Dessa

maneira, a temática vem somada ou desalojada por outras frentes de problematização e

notadamente descolada da biologia ou de algo determinante. Penso que, nessa aposta

reflexiva, antes de ser pensada como natureza, como outrora, ou então como cultura, ou

ainda como um hibrido entre  natureza e cultura,  a  categoria  de raça desponta como

cultura e, portanto, como historia. 

Brasil e sua cena racial: um infinito particular e o caso da saúde 

No  Brasil  a  questão  ganha  contornos  particulares  dada  a  composição  de  sua



sociedade  a  partir  da  teoria  das  três  raças  (DaMatta,  2001)  e  da  miscigenação  que

originara o povo brasileiro. De inicio, a miscigenação era considerada como própria e o

problema era não ser o hibrido das três raças. Gilberto Freire é considerado um dos

grandes defensores dessa corrente, bastante presente nos anos de 1930. Ocasião em

que também acontece a positivação do negro no Brasil. 

Na verdade, segundo Tavares (2008), a discussão sobre a presença do negro na

sociedade brasileira, data de 1830, quando jornais especializados já pautavam a questão,

como é o caso de “O homem de cor”; “O mulato”; “O Brasil pardo” e “O cabrito”, mais

especificamente entre 1833 e 1867. Por volta de 1870, teria ocorrido uma ruptura com o

romantismo, enquanto literatura, para uma discussão baseada na ciência e na biologia.

Nessa  frente,  um conjunto  de  intelectuais  negros  teriam atribuído  a  si  mesmos  uma

missão politica a resposta a pergunta “quem somos nós?”. Entre eles, estariam Joaquim

Nabuco e Silvio Romero defendendo a ideia do povo brasileiro como a mistura das 3

raças; enquanto Nina Rodrigues já escrevia, em sentido contrario, sobre a não equidade

entre as 3 raças, a degenerescência e a criminalidade do mestiço brasileiro, assim como

Euclides da Cunha (1902) a respeito do mestiço desequilibrado.

Na leitura do sociólogo, a positivação do negro e da composição tripartite do povo

brasileiro ganha força com Gilberto Freire e com o mito da democracia racial, sobretudo,

na década de 1930. Nesse mesmo período, entretanto, o movimento negro crescia no

Brasil, por meio da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental Negro (1938), com

Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos. Esse teria sido o período que Tavares denomina

de “movimentos sociais”,  enquanto a primeira fase teria sido a do rompimento com o

romantismo literário. 

Segundo  suas  linhas,  entre  1920-1940,  vivemos  uma  fase  de  politização  da

questão, com Roger Bastide e Florestan Fernandes que, porem, termina na sobrepujança

da  questão  de  classe  social.  Mais  contemporaneamente,  no  entanto,  a  sociedade,

conforme Tavares (2008),  experimentaria a influencia do quilombolismo, com Abdias e

Benedita da Silva da década de 1980, e oscilaria, ao menos teoricamente, sobre o uso

politico da categoria  de raça ou o seu fim (Guimaraes,  2002),  sobremaneira,  quando

pensada articulada à ideia de pobreza. 

Em minha leitura, podemos de fato experimentar atualmente essa fase polemica

entre o uso e o desuso da categoria de raça, mas somente academicamente e, ainda

assim, muito influenciados pelo pensamento pós-estruturalista americano ou pela teoria

da  interseccionalidade  de  autores  pós-coloniais,  já  que  socialmente  ainda

experimentamos  o  uso,  cada  vez  mais  frequente,  da  categoria  de  raça  como  uma



ferramenta politica. Podemos pensar a respeito disso, a partir das recentes discussões no

campo da educação e do mundo trabalho, com as politicas de cotas e de ação afirmativa. 

No caso da saúde, como vimos, vigora atualmente uma politica especifica para a

população negra, com bases culturais mas também mais biológicas, o que não deixa de

ser  também uma politica de ação afirmativa que opera a partir  da categoria  de raça.

Atualmente, a categoria empregada me parece mais um hibrido de natureza e cultura do

que algo biologicamente determinado, mas ao longo da história a questão nem sempre

contou com espaço ou tal significado. 

Sobre a circulação da ideia de raça na saúde, os estudos de Maio e Monteiro

(2010) me parecem bastante pertinentes. Segundo os autores, o Brasil tardou em pensar

e praticar uma politica de saúde especifica para a população negra, muito por conta do

mito da democracia racial e de se pensar a desigualdade social mais notadamente a partir

da  diferença de classes.  Dessa maneira,  ainda que o  movimento  negro  demandasse

transformações  estruturais  por  parte  do  Estado,  somente  em 1999,  o  país  assiste  a

criação da “Programa Nacional de Anemia Falciforme”, no governo FHC, por pressão dos

movimentos sociais, mas, segundo os autores, também por conta do presidente ser um

pesquisador da temática do racismo no Brasil. 

O cenário somente se transforma realmente no começo dos anos 2000, com a

participação  do  Brasil  na  Conferencia  de  Durban  (2001),  contra  todos  os  tipos  de

discriminação,  preconceito  e  xenofobia.  Mas  também  com  a  criação  da  SEPPIR

(Secretaria de Politicas e Promoção da Igualdade Racial), em 2003, e Comitê Técnico de

Saúde da População Negra, no interior do Ministério da Saúde, em 2004. Passa a existir a

demanda pela inclusão do quesito raça/cor nos formulários do SUS; pesquisas sobre a

saúde da população negra; capacitação de profissionais para a questão racial, surgindo,

aos poucos, programas específicos de AIDS, tuberculose, hipertensão arterial, diabetes

mellitus, câncer de colo de útero e mortalidade materna, com recorte de raça. E assim,

aos poucos, desponta o desenho da politica nacional, analisada na primeira parte deste

texto. 

No campo da saúde sexual e reprodutiva despontam também ideias de que as

mulheres negras merecem um pré-natal  diferenciado para anemia falciforme, diabetes

tipo II e hipertensão, por conta do recorte de raça, bem como devem ser tratadas com

igualdade, dada a existência do racismo institucional nas cenas de parto, gestação e pós-

parto. 

Diante disso, ve-se que na saúde é bastante recente a inclusão da problemática

sobre raça/cor, bem como programas específicos e que tal ideia tem carregado traços de



biologia, mas também traços de cultura, em um tom, entretanto, também bastante politico.

Raça nas pontas do sistema de saúde: em serviços de Distrito Federal 

Para refletir  sobre os múltiplos significados que a noção de raça encontra  nas

pontas do sistema publico de saúde, temos desenvolvido pesquisa em dois serviços de

saúde do Distrito Federal: um posto de saúde da mais antiga cidade-satélite de Brasília e

na única casa de parto existente no DF. Estivemos em campo durante os anos de 2013-

2015, com pesquisas com indagações diversas, porém, sempre atentas a atenção dada a

questão  racial  no  cuidado  com  a  saúde.  Foram  dois  anos  de  projetos  de  iniciação

cientifica,  com  a  participação  de  4  estudantes  de  graduação  dos  cursos  de  Saúde

Coletiva e Terapia Ocupacional. Em ambos os espaços procuramos compreender como a

questão de raça/cor era vivenciada pelas pessoas que buscam o cuidado e por parte

daqueles que o ofertam, tendo a politica nacional como pano de fundo. O foco era pensar

sobre a auto percepção da raça/cor e sua relação com o corpo; racismo institucional e

ideias de raça operantes nesses espaços. Para tanto, realizamos observação do cotidiano

dos serviços, consultas e burocracia, bem como entrevistas pontuais com frequentadores

de ambas as instituições. 

Nesta oportunidade, recorreremos a algumas situações de campo que nos ajudam

a pensar sobre as questões que nos guiaram, sem querer esgotar ou tampouco descrever

em minucias a entrada e permanência em campo. Utilizamos do caderno de campo e dos

debates  acerca  do  vivido  com  todo  o  grupo  de  investigação,  para  além  de  leituras

conjugadas sobre a questão de raça e saúde no Brasil atual. 

“Raça: é coisa de animal”, o que importa é a cor

Durante muitos meses permanecíamos no banco de espera das consultas no posto

de saúde, observando o cotidiano do serviço, mas também conversando com mulheres e

homens que buscam por cuidado. Em sua maioria, eram mulheres com mais de 60 anos,

em busca do programa de hipertensão e diabetes, o Hiperdia. Ou então, mulheres em

idade reprodutiva, que frequentavam o posto para pré-natal ou consultas ginecológicas de

rotina.  Poucos  eram os  homens.  Em nossos diálogos  procurávamos explorar  de  que

modo aquelas pessoas percebiam a própria raça. 

Para  nossa  surpresa,  a  perguntava  gerava  desconforto  por  conta  do

desconhecimento acerca do que estava sendo indagado. Para muitas pessoas, raça é

uma palavra que carece de sentido em suas vidas. Nas linhas do pensado por Guimaraes

(2012, p.44), falar sobre a própria cor fazia mais sentido. Segundo uma das mulheres



entrevistadas, “raça era coisa de animal, coisa de cachorro e não de gente”, no entanto,

perguntar pela cor abria portas para o andamento do dialogo. 

Quanto  a  cor,  uma miríade  de  referencias  apareceram:  morena,  moreno  claro,

pardo,  amarelo,  café  com  leite,  preto,  negro  e,  assim,  sucessivamente.  É  quase

impossível esgotar a multiplicidade de cores que despontam, o que nos sugere, em certa

medida, o quanto se distanciam das cinco possibilidades do IBGE, ao perguntar sobre

raça. 

Considero-me  pardo,  não  chego  a  ser  branco  ...  pardo  mesmo

(Jorge,41) 

Existe o mulato, o moreno claro, o moreno escuro e o pardo... eu me

considero morena clara, como está na minha identidade (Marta, 60). 

Me considero morena, mas não tão escura (Sueli, 44)

 Me declaro “encardida”, não muito branca (Fátima, 63) 

Tem o negro, o preto, o amarelo... Mas o povo chama mais de  nego.

Moreno é melhor né? Eu me considero Moreno (Henrique, 62) 

Para Guimaraes, por conta de no Brasil acreditar-se em democracia racial ou na

miscigenação como premissa, a cor faz mais sentido, dada as nuances percebidas na

população do que em raças delimitadas. Mas, ainda assim, quando vamos a campo, a

discussão parece ganhar ainda mais nuances, pois existem os que não diferenciam raça

de cor; para quem “todo mundo é gente”; “raça é coisa de animal” ou que as pessoas são

“todas iguais por possuírem sangue e alma”. 

Não tem como definir raça hoje em dia, não existe diferença entre

cor e raça. (Marcela, 26). 

Não tem diferença, todo mundo é gente. (Marta, 63)

Não vejo diferença entre raça e cor (Fernanda, 32). 

Cor  e  raça  se  diferem  na  prática,  intelectualmente  não  existe

diferença (João, 30). 

Raça é tudo animal (Letícia, 63)

Não tem diferença de raça e cor não,  a alma é toda branquinha,

talvez  a  do  negro  seja  mais  branca  ainda...  “o  sangue  é  um só

(Maria, 37)

Tem  dois  jeitos  de  reconhecer  o  negro,  ou  pela  cor  da  pele  e

características físicas, ou pela forma que se expressar (...). O negro

quando assume a identidade negra tem uma maneira de se portar

diferente, até a forma de se vestir muda. (Lara, 45 anos)

No entanto,  ainda  assim,  as  pessoas  pareciam ser  diferenciadas,  em primeiro

plano,  não  por  sua  raça/cor,  mas  outros  motivos,  geralmente,  de  ordem econômica,



ressaltando assim a persistência da ideia de que é mais presente a desigualdade de

classe do que a racial. A diferença, então, viria da diferença de classe social, da geração,

da  sujeira  da  pessoa,  mas  em  poucos  casos  como  algo  inicialmente  decorrente  da

raça/cor, como se as pessoas, portanto, se diferenciassem por outros motivos que não

esse como o mais importante. 

A cor é muito bonita e que o que difere um ser humano do outro é o

dinheiro. (Fátima, 63). 

Acho que existe preconceito por parte dos profissionais, pois existe

mau  atendimento,  existem  médicos  que  nem  olham  na  cara  do

paciente ... acho mesmo é que se for uma pessoa que pergunta e

reclama muito,  aí  eles tratam mal  mesmo...  Existe um tratamento

melhor e mais preocupante com os idosos, me espanto mais com

pessoas que vem bem vestidas, com a pele macia... ai é mais difícil

de ver, afinal, o que ela estaria fazendo aqui? (Maria, 37) 

Em questão de segurança temos os guardinhas, claro que se vier

alguém  mais  sujo  ou  embriagado  acionamos  o  guarda  para  as

providências. (Jorge, 41) 

Talvez se a pessoa estiver com um cheiro desagradável eles podem

tratar  diferentes,  dos usuários pode acontecer diferença de idade,

mas também no posto é tranquilo. Se vier alguém com roupas mais

estranhas, largadas, o pessoal já olha diferente... Um gay o pessoal

olha diferente e fica comentando. (Técnica de enfermagem) 

Diante disso, pudemos perceber que as pessoas, antes de reconhecerem a noção

de raça em seus cotidianos,  reconhecem mais a ideia  de cor,  mas,  ainda,  assim, de

maneira  muito  particular,  não  significando  necessariamente  um  marcador  que  gera

desigualdade social, posto que essa pode advir de outras relações ou ser desconsiderada

por entenderem a si mesmos como iguais. Percebe-se, assim, que a ideia de raça nas

pontas do sistema por vezes não faz sentido, por outras se aproxima de cor, mas parece

não ser algo definidor, per si ou a priori, da pessoa naquela cena de saúde, destoando,

notadamente, de aspectos biológicos ou puramente fisiológicos.

Quesito raça/cor e sua aplicabilidade ao cotidiano 

Uma das recomendações do Ministério da Saúde é a inclusão do quesito raça/cor

nos formulários dos serviços de saúde, dado importante, vale dizer, para a compreensão

das particularidades da saúde da população negra brasileira.  No entanto,  em campo,

pudemos perceber que a questão adquire outro desenho nas pontas do sistema. 



Ao acessar um posto de saúde, as pessoas precisam preencher um formulário que

subsidiará o cuidado e a regionalização da assistência a saúde.  Existem funcionários

específicos para tal tarefa, que geralmente ficam atrás de um balcão fechado com um

janela de vidro. Em um dos ambientes em que realizamos a pesquisa, alguns desses

funcionários julgavam desnecessário preencher esse campo dos formulários. Segundo

um deles, 

… não se preocupe com essa parte, nem precisa perguntar,

eles  não  sabem  sobre  sua  raça/cor,  por  isso,  não  perca

tempo (professional posto de saúde) 

Outros  nem mesmo perguntavam.  Pudemos  observar  que  ao  chegarem nesse

ponto do formulário, simplesmente, saltavam para a próxima questão, dando a entender

que não se tratava de algo importante para o cuidado ou para o registro em saúde. 

Situação que aparecera também na Casa de Parto onde realizamos a segunda

frente da investigação. O serviço contava com vários livros de registro e um deles com

dados das pessoas atendidas, dados caracterizadores, dos quais, porém, curiosamente e

sintomaticamente,  não  constava  o  campo  raça/cor.  Talvez  por  entenderem que  esse

recorte pouco importaria no momento da atenção ao parto, como chegamos a escutar, em

outra situação de campo, de uma das enfermeiras que ali trabalhavam: “não há diferença

entre mulheres brancas e negras na hora h”, ainda que o Ministério da Saúde recomende

uma diferenciação a depender da raça. 

Sendo assim, quanto ao quesito raça/cor, parece existir uma desconsideração da

questão ou apagamento de sua relevância, de modo distante do apregoado pela politica e

pelo movimento negro que pauta a saúde como foco de atenção. 

Igualdade que apaga a diferença: o SUS como resposta  

Em razão de termos realizado a pesquisa no interior de duas instituições de saúde,

não encontramos muitos relatos de racismo em seus interiores. Talvez o próprio local nos

tenha impossibilitado acessar tais estórias, por conta do receio da negativa do cuidado.

Pelo  contrario,  raras  ou  quase  nenhuma  situação  fora  relatada.  Se,  por  ventura,

despontaram  situações  de  tratamento  desigual,  as  mesmas  decorreram  de  outras

situações  que  não  a  diferença  racial,  como,  por  exemplo,  a  questão  de  classe,  dos

adictos, em razão da sexualidade, mas, dificilmente, em virtude da raça/cor, o que sugere

a dificuldade de se reconhecer a questão. Ou então, de se discorrer sobre o assunto em

um pais que vivera muito tempo sob o mito da democracia racial.  

Às vezes a gente até acha que é, mas a gente não fala nada,



né?... As pessoas passam na frente das outras, dizem que

estava na frente, mas acho que é racismo (...). A gente não

fala nada porque o atendimento já é ruim, se a gente reclama

só piora” (Rose, 30 anos)

Já vi atendimentos diferenciados, não falo do negro, a mas

para alcoólatra, drogado ou se a pessoa tá suja (...). É nítido,

sabe  principalmente  os  profissionais  mais  velhos.

(Enfermeira, 28 anos) 

Para ser tratado diferente, depende do modo como você tá

vestido, sabe? da situação econômica. (Marco, 30 anos)   

No entanto, o que mais se repetiu por parte dos profissionais foi a ideia de que não

se pode diferenciar aqueles que buscam pelo cuidado por conta do principio da igualdade

e da universalidade de acesso do Sistema Único de Saúde. Nessa esteira, o descabido

era  diferenciar  uma  pessoa  da  outra  ao  solicitar  cuidado  e,  por  isso,  diferenciar  por

raça/cor  feriria  esse principio.  E  assim,  os  profissionais  encontravam uma justificativa

interna ao próprio sistema para negarem qualquer particularidade da atenção aos negros

que  procurassem pelo  posto  ou  Casa  de  Parto,  desconsiderando  a  discussão  sobre

equidade como outro balizador do SUS. 

Para além disso, vale ressaltar que a única diferença de tratamento aceitável entre

os profissionais era a decorrente da urgência do cuidado ou gravidade do quadro de

saúde da pessoa que até eles chegassem, num tom marcadamente biológico.  Dessa

forma, a diferença adviria do risco, da doença e da fisiologia e não de questões culturais

somadas  à  desigualdade  social.  Para  além  disso,  poucos  foram  os  profissionais  a

narrarem conhecimento da politica nacional e a defenderem uma saúde diferenciada para

a população negra. Caso isso ocorresse, “ai sim, seria racismo”. Em um chave de leitura

por  demais  conhecida  na  sociedade  brasileira.  Nega-se  a  diferença  como  modo  de

justificar a ausência de racismo, fechando os olhos para a questão. 

A guisa de nenhuma conclusão 

Longe de querer concluir algo, a ideia central deste texto é muito mais explorar

como a categoria de raça está longe de possuir um significado único e, tampouco, ser

considerada relevante na saúde brasileira. É certo que a politica nacional é ainda muito

recente e que,  em si,  carrega uma acepção hibrida da noção de raça. No entanto, o

significado social, o que chega as pontas do sistema de saúde parece ainda ser muito

distante do pensado em sua letra e muito mais próximo, como esperado, de toda a raiz da

pessoa brasileira, da ideia de povo brasileiro e do que importaria no momento do cuidado.



Sendo  assim,  por  um lado,  a  politica  cria  sujeitos  do cuidado,  mas também é

subvertida pelas praticas do cotidiano, que transformam, por exemplo, a ideia de raça

para a cor e as urgências na atenção. 

No limite, uma etnografia dos serviços pode nos mostrar como a questão racial

segue sendo negada por profissionais da saúde e como a população custa a pautar essa

questão nas cenas de cuidado, porque múltiplos são aos sentidos da ideia de raça no

cotidiano da saúde, tanto nos corredores do Ministério, como nos do postinho de saúde

da Ceilândia/DF…
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