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O que peço no momento é silêncio e atenção. 

Quero contar o sofrimento que eu passei sem razão. 

O meu lamento se criou na escravidão... 

Que forçado passei. 

 

Eu chorei. 

(Eu chorei) 

Sofri as duras dores da humilhação. 

(Humilhação) 

Mas ganhei, pois eu trazia Nãnaê no coração. 

(Os Tincoãs, 1977) 
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RESUMO 

 

 

O Brasil é um país com desigualdades raciais, que impactam na saúde da 

população negra. Fato expresso nos dados epidemiológicos em saúde. A qualidade de 

acesso, da população negra aos bens e serviços públicos de saúde, na Atenção Básica, 

segue em uma porcentagem extremamente baixa se comparados à população branca. 

Assim, reconhecemos o Racismo Institucional como um determinante social em saúde, 

pois ele atravessa a intervenção dos profissionais e está sofisticadamente estruturado. 

Perpassando também as informações disponibilizadas pelos profissionais capacitados 

como o caso do Assistente Social, profissional que é chamado a intervir nesse processo. 

A partir disso, identificar a situação de saúde de mulheres infectadas por sífilis no 

Programa IST/AIDS do Município de Seropédica / RJ, é estratégia antirracista 

fundamental, tendo em vista que se tratam de mulheres negras infectadas. Nossa análise 

crítica parte do pressuposto de que a atual condição de adoecimento é fruto da formação 

social escravista e colonial que ocorreu no Brasil. O trabalho busca contribuir com a 

reflexão e aprofundamento de discussão acerca do racismo e da saúde. Por fim, o estudo 

comprova que as mulheres infectadas por sífilis no Programa IST/AIDS eram 

majoritariamente negras (pretas e pardas). Ou seja, mulheres infectadas devido a 

continuidade de um projeto genocida colonial que busca eliminar a população negra da 

sociedade brasileira sob distintas formas que ultrapassam a morte letal.  

 

 

Palavras-chave: saúde; racismo institucional; saúde da população negra; mulher negra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Brazil is a country with racial inequalities that impact on the health of the black 

population. Fact expressed in epidemiological data on health. The quality of access of 

the black population to public health goods and services in primary care remains 

extremely low compared to the white population. Thus, we recognize Institutional 

Racism as a social determinant in health, because it crosses the intervention of 

professionals and is sophisticatedly structured. Also going through the information 

provided by trained professionals such as the Social Worker, a professional who is 

called to intervene in this process. From this, identifying the health situation of women 

infected with syphilis in the IST / AIDS Program of Seropédica / RJ, is a fundamental 

anti-racist strategy, considering that they are infected black women. Our critical analysis 

assumes that the current condition of illness is the result of the slave and colonial social 

formation that occurred in Brazil. The work seeks to contribute to the reflection and 

deepening discussion about racism and health. Finally, the study shows that women 

infected with syphilis in the IST / AIDS Program were mostly black (black and brown). 

That is, women infected due to the continuity of a genocidal colonial project that seeks 

to eliminate the black population of Brazilian society in different ways that surpass 

lethal death. 

 

Keywords: health; institutional racism; health of the black population; black woman. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi construído a partir de uma inserção de estágio obrigatório 

em Serviço Social, na Secretaria Municipal de Saúde de Seropédica/RJ1, junto à equipe 

do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), onde algumas demandas na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) envolviam mulheres contaminadas por infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), principalmente a sífilis. Essa dinâmica despertou o 

questionamento sobre quem eram essas mulheres, sobretudo, em se tratando da raça/cor 

dessas mulheres. Entendemos que os determinantes sociais, econômicos e culturais 

interferem no processo saúde-doença dos indivíduos, sendo necessário buscar 

estratégias políticas e institucionais para o enfrentamento das questões mencionadas 

(OMS, 2000). 

Nesse sentido, a atuação das (os) Assistentes Sociais, na área da saúde, bem como 

o processo de estágio supervisionado neste espaço, na Atenção Básica do Sistema Único 

de Saúde, se colocou como campo privilegiado, porque proporcionou a experiência em 

sua totalidade, haja vista a complexidade das demandas direcionadas à equipe. Tal 

experiência requereu que um conjunto de ações intersetoriais e interdisciplinares fossem 

pensadas, pois interligava-se a outros setores e equipamentos como da política de 

Assistência Social e Educação para tratar as demandas dessas mulheres negras.  

Esta mediação se colocou como de extrema relevância, visto que as demandas no 

espaço de Estratégia Saúde da Família apresentadas por essas mulheres, surgiam em sua 

maioria acompanhada de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, um 

conjunto de fatores que se somam ao Racismo Institucional, contribuindo para o 

entendimento de que as mulheres negras enfrentavam múltiplas limitações e desafios 

para sobreviver e garantir saúde. E isso, nos fez perceber que as mulheres negras na 

sociedade brasileira, encontram-se em condição de desvantagem e subalternidade. Esses 

dados estimulam o desbravamento sobre o campo da Saúde da População Negra e da 

saúde das mulheres negras, tornando-se objeto desta monografia.  

 

1 Seropédica é um município localizado na Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro.  
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Na construção do trabalho foi reconhecido que pensar a saúde da população negra 

de forma crítica, só é possível se acompanhado de um real aprofundamento acerca da 

formação social e econômica brasileira, sendo necessário pensar a inserção desse 

segmento nessa sociedade, entendendo sua condição atual e o corpo social do país, em 

sua totalidade. Observando a relação entre os dados epidemiológicos de saúde e a 

condição da saúde da população negra, os indicadores de saúde quando cruzados com as 

características socioeconômicas e raciais revelam a importante relação entre saúde, seus 

determinantes sociais, a organização do sistema de saúde, onde o acesso da população 

negra a bens e serviços públicos e privados segue em uma porcentagem extremamente 

baixa se comparados à população branca. Tudo isso, reforça a importância do 

preenchimento do quesito raça/cor que se materializa nos censos e sistemas de 

informação. Deste modo, o preenchimento do quesito raça e cor é fundamental para 

permitir uma leitura acerca da composição e perfil epidemiológico racial da população e 

assim, contribuir para a construção de políticas públicas e serviços públicos, incluído, o 

serviço de saúde no Brasil.  

O preenchimento do quesito raça/cor é condição essencial para formulação de 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento das disparidades raciais. Políticas de 

extrema relevância, visto que, as políticas públicas e sociais são, na maioria das vezes, a 

única forma de acesso desse segmento a direitos sociais básicos, como por exemplo, a 

saúde. Consideramos então, que a constituição do perfil racial da população usuária dos 

serviços de saúde é um ato de ponderar sobre a equidade, o acesso aos serviços e 

principalmente, a diminuição das desigualdades, sobretudo, pensando o lugar das 

mulheres negras.  

Nesta monografia partimos do entendimento de que o lugar de não acesso aos 

serviços das mulheres negras é produto do escravismo, do racismo, da discriminação 

racial, do heteropatriarcado e dos vários determinantes que impactam a vivencia dessas 

mulheres dentro das relações sociais produzidas, estando elas circunstanciadas às 

múltiplas opressões dentro desta sociedade. Ocorrendo, dentro de um sistema que 

reforça os privilégios de uma pequena classe e subalterniza as demais. Por isso, é 

necessário apreender as desvantagens impostas historicamente à população negra, a 

exploração econômica, o lugar da raça e do racismo na estruturação da sociedade 
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capitalista e o modo como a herança colonial opera para manter essas hierarquias 

atualizadas.  

Diante dessas primeiras considerações, no presente trabalho foram realizados 

esforços para entendimento das seguintes categorias: Racismo Estrutural, Racismo 

Institucional e Genocídio da População Negra, bem como pensar o perfil das mulheres 

que estavam acessando os serviços de saúde na atenção básica onde realizei o estágio.  

Assim, construímos a trajetória desse estudo da seguinte forma: no tópico 1, 

discutimos a subalternização da população negra no Brasil, que foi construída ao longo 

do sistema colonial escravista. No tópico 2, discutimos sobre os impactos dessa 

subalternização na vida e saúde desse segmento, identificando o racismo como 

determinante social em saúde e, no tópico 3, fazemos uma discussão acerca da condição 

da mulher negra a partir de todo o exposto, associando sua situação ao conceito de 

interseccionalidade, visto que a mulher negra sofre com múltiplas opressões ao longo de 

sua vivência.    

O presente trabalho adotou como metodologia a revisão bibliográfica e 

documental, com esforços de investigação a partir de textos e livros de autores que 

abordassem a questão da Saúde da População Negra, do ano de 2018 a 2019, em livros 

disponíveis na Biblioteca Central da UFRRJ e artigos científicos, acessados 

principalmente na Internet. Dentre os autores pesquisados podemos citar: Moura (1994), 

Crenshaw (2002), Nascimento (1979), Almeida (2018). Além disso, realizamos uma 

análise crítica a partir dos dados que constavam nos prontuários de mulheres 

contaminadas com sífilis do Programa de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde de 

Seropédica/RJ e que foram coletados após o término do estágio, no mês de abril do ano 

2019. 

Por fim, buscamos reafirmar a necessidade de tratar esse tema com vistas a pensar 

em equidade em saúde, acesso, cuidado e promoção de saúde da mulher negra, porque 

compreendemos que embora existam equipamentos, serviços, o SUS, sabemos que 

mulheres negras ainda se encontram mais adoecidas, não conseguindo acessar os 

serviços. Nessa perspectiva, o Assistente Social por ser um profissional que atua em 

saúde tem o dever de cumprir seus princípios éticos profissionais, dentre eles, o 

“Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de 
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inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade de gênero, idade e condição física (CFESS, 1993).  

 

 

1. COLONIZAÇÃO E ESCRAVISMO: GÊNESE DA 

SUBALTERNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL 

  

A colonização (processo de ocupação de território), bem como o processo de 

escravidão (prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre 

outro designado por escravo, imposta por meio da força), se firmava na ideologia de 

superioridade das raças. Um sistema hierárquico onde os brancos europeus acreditam 

serem superiores aos demais grupos raciais: negros, indígenas, asiáticos, além de 

acreditarem ter o direito de exercer poder sobre esses grupos. Munanga (2003) expõe 

dentro desse debate, que a classificação de raças aos grupos fisicamente parecidos se 

inicia a partir de François Bernier e se consolida no século XVI nas relações de classes, 

tendo como resultado a legitimação das relações de dominação e sujeição. Ele afirma 

ainda que os conceitos e as classificações foram e ainda são ferramentas usadas para 

operacionalizar os pensamentos, ou seja, essa classificação de raças superiores e 

inferiores foi usada para legitimar as dominações coloniais, de forma a criar no 

imaginário da sociedade que grupos que não integrassem as características da raça 

branca europeia seriam inferiores. Tal classificação também pode ser percebida e 

expressa pelo racismo na sociedade brasileira, especialmente contra a população negra, 

já que a cor da pele, de acordo com o autor, foi usada como critério fundamental nas 

classificações e conceituação de raça (MUNANGA, 2003).  

O escravismo de caráter cruel e direcionado à população africana, o qual 

objetivava potencializar os lucros ao capitalismo (ainda incipiente), foi adotado como 

metodologia de ação. Esse sistema era baseando na organização entre senhores e 

escravizados, onde todos os segmentos e classes sociais estavam subordinados a essa 

estrutura. Assim, entendemos a escravidão como um fato histórico-social que durou 

mais de três séculos (1550-1888) e que teve impacto direto na formação social, cultural 

e econômica brasileira. Por isso, negar suas contradições, limitações estruturais, 

mecanismos de produção e a condição dos exploradores e, principalmente dos 
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explorados pelo sistema escravista, é excluir a base fundamental da história brasileira. 

Negação esta, que vem sendo cada vez mais reforçada nos últimos tempos, 

demonstrando o retrocesso ideopolítico2 da sociedade brasileira.  

Vale ressaltar, a partir da obra de Moura3 (1992), que compreendemos que o 

processo de colonização no Brasil se inicia com o genocídio4 cometido contra os nativos 

indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, povos originários habitavam 

essas terras, os quais foram brutalmente massacrados pelos colonizadores.  

 A base de toda a sociedade brasileira está fundamentada na escravidão e no 

sistema colonial e sem a compreensão do que foi e quais são suas marcas e cicatrizes 

não é possível compreender os determinantes sociais colocados hoje, bem como o 

funcionamento e a estrutura dessa sociedade, principalmente ao que se refere ao racismo 

como determinante social em saúde, debate que se coloca neste trabalho (MOURA, 

1994), o que nos apresenta um grande desafio, de mostrar a verdadeira história, “a 

história que a história não conta”5, já que em tempos pós-modernos a ciência é 

rechaçada.  

Tratar desse aspecto é importante, pois aprendemos de forma romantizada o que 

foi o período colonial escravista, tendo como maior expressão a obra de Gilberto Freyre 

“Casa Grande Senzala (1938)”, livro onde o autor constrói uma narrativa em que 

apresenta relações amigáveis entre senhores e escravizados6, posteriormente entre 

brancos e negros7, criando em nosso imaginário uma forma mascarada e até harmoniosa 

do que foi esse momento. Esse ideário encobriu aquilo que foi a mais despótica forma 

 

2Conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento 

de um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade. 
3 Este trabalho é fundamentado em consonância ao entendimento de Moura em suas obras de 1992 e 

1994, e apesar de dialogarmos com outros autores para fim de um maior aprofundamento das discussões, 

nossa direção se conceitua a partir desse autor.  
4 O termo foi criado pelo jurista judeu polonês Raphael Lemkin, em 1943, juntando 

as palavras génos (do grego γένος = família, tribo ou raça) e -caedere (do latim = matar). Foi criado como 

um conceito específico para designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de 

grupos nacionais, étnicos, raciais e/ou religiosos. 
5 Referência ao Samba Enredo 2019 Estação Primeira de Mangueira - Histórias Para Ninar Gente Grande 
6 Adotamos o uso do conceito escravizado e não escravo, como uma escolha política e também como 

forma de reforçar que esses sujeitos foram forçados, retirando qualquer ideia de naturalização e 

acomodação do processo de escravização.  
7 Entendemos que não houve no Brasil relações explicitas e institucionalizadas como as relações raciais 

nos Estados Unidos, onde operou a segregação racial.  Acreditamos que ocorre então um esforço estatal 

de invisibilizar essas relações, trazendo a ideia de que o racismo na sociedade brasileira é inexistente, 

encobrindo a real situação e disseminando o que entendemos por mito, a democracia racial, mascarando 

as relações raciais racistas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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de exploração do trabalho humano, onde as terras brasileiras foram utilizadas como 

fonte de exploração e acumulação de riquezas, e como mão de obra escravizada para a 

consolidação e criação de uma da base de produção capitalista (FREIRE, 1938). Nesse 

processo, as mulheres negras tiveram papel fundamental.  A partir da visão culturalista, 

a miscigenação se deu através da concepção ocorrida nos corpos das mulheres negras 

via estupro e violência e não pelo encontro romântico e harmônico. 

De acordo com Fanon (1968, p. 34), o processo de colonização “é um processo 

histórico” e possui uma finalidade, que foi ampliar o capitalismo mundialmente, sendo 

funcional e dando base para o sistema se instituir, sendo não apenas um sistema 

ideológico, mas principalmente econômico. E, apesar de Fanon não tratar 

especificamente da sociedade brasileira, sua contribuição é importante para analisarmos 

colonização no Brasil. Em consonância, Moura (1994) explica que o sistema escravista 

foi usado como arranque para produção capitalista, operando assim, tanto a economia 

brasileira como a de outros países colonizados, para exportação e abastecimento do 

continente europeu. O referido processo ocorreu de forma contínua, permitindo um 

crescimento econômico acelerado. Essa narrativa nos faz acreditar, de acordo com 

Memmi (2007), que os interesses coloniais estavam voltados para a economia, se 

baseando em uma conceituação e classificação de raças para sua consolidação, onde se 

teve uma grande exploração de terras e de povos racialmente identificados. No Brasil, a 

título de exemplificação, podemos ressaltar os ciclos produtivos e econômicos, os quais 

passaram pela produção de açúcar, minérios, produtos tropicais e café, todos se 

utilizando da mão de obra escrava. Ou seja, o Brasil se constituiu com base no trabalho 

escravizado (MEMMI, 2007; MOURA, 1994; FANNON, 1968).  

Ao apontar sobre o sistema colonial escravista, Moura (1994), nos esclarece que 

no Brasil a escravidão teve duas fases distintas não apenas no seu aspecto demográfico, 

mas também no social, econômico, político e cultural: o escravismo pleno e o 

escravismo tardio. Sendo a primeira fase a que antecede 1850, ano em que foi extinto o 

tráfico negreiro internacional8, e a segunda fase posterior a esse marco. Períodos em 

 

8 A partir da Lei Eusébio de Queirós (Lei nº 581), promulgada dia 4 de setembro de 1850, ficou proibido 

o tráfico de africanos escravizados, porém, apesar da proibição, o mesmo continuou ocorrendo de forma 

ilegal.   
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que, segundo o autor, “se articulam, reestruturam e desarticulam de acordo com a 

dinâmica específica de cada um” (MOURA, 1994, p. 13).  

O negro africano foi trazido como escravizado para o Brasil, construindo a 

economia brasileira que se desenvolvia e sendo totalmente excluído e destituído da 

distribuição da riqueza, que foi acumulada pela força de trabalho do escravizado. Isso 

ocorre, ao passo em que se acentuava a economia colonial e se aguçava o tráfico 

negreiro. Dessa forma, então, o negro passou a ser distribuído pelo território brasileiro, 

tendo em vista a dimensão da colônia. Além disso, ao ser levado para diversas regiões 

do Brasil, não levava apenas seu trabalho, mas também sua cultura e técnicas de 

trabalho, aperfeiçoando assim os métodos de execução das atividades. Por outro lado, é 

necessário ressaltar que essa inserção no espaço territorial tinha o objetivo de dividir os 

grupos étnicos africanos, misturar as diferentes etnias e limitar as organizações contra o 

sistema e assim evitar insurreições e fugas (MOURA, 1994).  Essa era uma estratégia 

adotada pelos senhores de escravizados, os quais percebiam as dificuldades enfrentadas 

pelo povo escravizado e as usavam na perspectiva de manutenção desse sistema cruel. 

De acordo com a Carta de Willie Lynch, publicada em 1712 e citada no Guia de 

Enfrentamento do Racismo Institucional, elaborado pela entidade Geledés – Instituto da 

Mulher Negra: 

“Verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro 

partido destas diferenças, aumentando-as. Eu uso o medo, a desconfiança e a 

inveja para mantê-los debaixo do meu controle. Eu vos asseguro que a 

desconfiança é mais forte que a confiança e a inveja mais forte que a 

concórdia, respeito ou admiração (GELEDÉS, 2012).  

 

Um aspecto importante na dinâmica de funcionamento da colônia tem vinculação 

com o cumprimento de condicionalidades, onde, para a concessão de sesmarias9 exigia-

se a posse de escravizados. Assim, a estrutura escravista de senhores e escravizados era 

legitimada. Além disso, demonstrava que a posse de escravizados estava diretamente 

ligada ao poder e à produção, demonstrando que as grandes bases desse sistema eram a 

propriedade privada e o trabalho escravo. E o escravismo, dentro desses interesses 

 

9 Sesmarias eram lotes de terras distribuídos a um beneficiário, em nome do rei de Portugal, com o 

objetivo de cultivar terras virgens. A ocupação da terra era baseada em um suporte mercantil 

lucrativo. Era uma medida administrativa nos períodos finais da Idade Média em Portugal e a concessão 

de sesmarias foi largamente utilizada no período colonial brasileiro, iniciada com a constituição 

das capitanias hereditárias em 1534. 
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econômicos abrangia e sustentava também o mercado mundial. Nas palavras de Moura 

(1994): 

O modo escravista de produção que se instalou no Brasil era uma unidade 

econômica que somente poderia sobreviver com e para o mercado mundial, 

mas, por outro lado, esse mercado somente podia dinamizar o seu papel de 

comprador e acumulador de capitais se aqui existisse, como contradição 

indispensável, o modo de produção escravista (MOURA, 1994).  

 

Esses dois mecanismos, o mercado mundial e o sistema colonial escravista, se 

complementavam e coexistiam. A economia mundial não se expandiria sem o modelo 

desumanizador e violador contra a população negra e, portanto, não faria sentido manter 

esse sistema que explorava povos e territórios, se não houvesse o sistema econômico 

mundial para ser abastecido. 

Dentro do sistema colonial escravista todo o produto e o sobreproduto10 

desenvolvido pelo escravizado era propriedade do senhor, assim como ele mesmo. O 

negro era retirado de seu território de origem, tinha sua língua e cultura reprimida, 

retiravam sua identidade e eram reduzidos a “coisa” ou objeto. Dentro da discussão de 

Moura (1994), esse processo é compreendido como coisificação da população negra 

escravizada. E dentro dessa conjunção, Moura (1994) nos informa que:  

(...) o escravo circulava como mercadoria, idêntica à que ele produzia, sendo 

socialmente coisificado dentro das relações econômicas. Seu corpo era posse 

absoluta e propriedade privada dos Senhores. Seu trabalho não lhe pertencia, 

e o que era gasto para sua alimentação, por exemplo, dentro de uma tentativa 

de comparação, pode ser encarado como a uma forma de combustível11 das 

máquinas em uma produção para que ela pudesse produzir (MOURA, 1994).  

 

Mostrando que o escravizado se comparava a uma máquina ou qualquer outro 

aparato do sistema de produção, é importante que se registre que quando um 

escravizado morria ou ficava doente era substituído por outro, assim como as máquinas 

e suas peças. Ele podia ser comprado ou vendido, produzia riqueza para acumulação de 

capital e quando ficava doente ou não tinha mais serventia, por quaisquer quer fosse o 

motivo era descartado. Deste modo, a violência colonial não tinha somente o objetivo 

de exploração dos corpos negros, mas também tinha o intuito de desumanização, devido 

à redução de sua condição a apenas de mercadoria e objeto (ALMEIDA, 2014). Em um 

 

10 Conceito usado por Marx (1998) na obra O Capital: Crítica da Economia Política. 
11 A forma de “combustível” muito nos diz sobre a saúde da população negra: açúcar; álcool; alimentos 

calóricos (diabetes tipo 2; uso e abuso do álcool e outras drogas; cardiopatias; pressão alta). Doenças 

produzidas pelo sistema racista estrutural.  
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processo de desintegração total, tiravam-lhe a personalidade, e em caso de tentativa de 

resistência, o escravizado, era castigado ou morto. Compreender como viviam, como 

comiam e dormiam, pode nos ajudar a pensar a condição do negro na atualidade a partir 

dessa herança de marginalização, desumanização e subalternidade, ampliando o 

entendimento sobre saúde-doença e a relação das instituições de saúde com as pessoas 

negras. Nos termos de Moura (1992) fica exposto que: 

As descrições de testemunhas variam, mas a realidade na sua essência é uma 

só: o negro escravo vivia como se fosse um animal. Não tinha nenhum 

direito, e pelas ordenações do Reino podia ser vendido, trocado, castigado, 

mutilado ou morto sem que ninguém ou nenhuma instituição pudesse intervir 

em seu favor. Era uma propriedade privada, propriedade como qualquer outro 

semovente, como um porco ou cavalo (MOURA, 1994).  

 

Concordamos com Moura (1994), quando ele afirma que a ideologia dominante 

da raça branca tirava do negro a humanidade, uma vez que ele não era visto de forma 

semelhante ao homem branco. A população escravizada era colocada à condição de 

espécie que se assemelhava a animais. A disciplinarização do escravizado ao trabalho, 

era compulsória e violenta. Para o descanso, se amontoavam em senzalas sem o mínimo 

de higiene e conforto. Em síntese, os negros escravizados eram parte de uma população 

totalmente excluída de qualquer tratamento baseado na humanização. Eles eram vistos 

como meros produtores de bens e riqueza, ao mesmo tempo em que eram os 

trabalhadores fundamentais para a economia colonial (MOURA, 1994; 

NASCIMENTO, 1979; FANNON, 1979).  

O negro era gravemente inferiorizado em todas as dimensões e, dentro do aspecto 

cultural, não era diferente, pois as inúmeras manifestações culturais e religiosas trazidas 

pelos africanos eram consideradas primitivas e exóticas pelos senhores e por outros 

aparelhos de poder das classes dominantes. Quaisquer manifestações religiosas, 

somente eram permitidas enquanto estivessem sob o controle do dominador, como nos 

informa Moura (1992).  Além de terem o trabalho forçado, vivenciavam essa repressão 

religiosa e cultural, que atingia diretamente a subjetividade negra. Foi nesse processo 

que se construiu o racismo voltado às religiões de matriz africana, sendo propagada até 

hoje em nossa sociedade. Um racismo direcionado não apenas a religiões e cultura, mas 

também a tudo que vem de África. Nesses termos, consideramos fundamental aqui 

conceituar o que é o racismo: trata-se da crença na existência de raças e sua 

hierarquização. É a ideia de que há raças e de que elas são naturalmente inferiores ou 
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superiores a outras, em uma relação fundada na ideologia de dominação européia 

(CFESS, 2016).  

Como podemos constatar, o período colonial foi bastante perverso com os povos 

escravizados e colonizados, em uma tentativa de destruição de sua subjetividade e raízes 

a partir de bandeiras eurocêntricas, tais como a cristianização12, modernidade e 

civilização, um projeto absolutamente sofisticado que investe a todo tempo no 

apagamento da real história da população negra. Uma história que não se inicia com a 

escravidão. Em nosso entendimento, foi um verdadeiro combate à religião, cultura e 

tradições desses povos. Nas palavras de Fanon (1968): 

a Igreja nas colônias é uma Igreja de Brancos, uma igreja de estrangeiros. 

Não chama o homem colonizado para a via de Deus, mas para a via do ranço, 

a via do patrão, a via do opressor. E como sabemos, neste negócio são muitos 

os chamados e poucos os escolhidos (FANON, 1968).   

 

Ou seja, o processo de cristianização na colônia pode ser visto também como um 

processo de tentativa de branqueamento13 dos escravizados, antes mesmo do conhecido 

movimento eugenista14. O controle sobre o negro era muito forte e, essa questão de 

coibir, fazia parte da estrutura do sistema escravista. Porém o negro reuniu todos os 

padrões e manifestações culturais e as transformou em cultura de resistência social, 

criando mecanismos de defesa contra a cultura dos dominadores e preservação dos seus 

valores. Valores que são sistematicamente resgatados, vide a resistência a cristianização 

via sincretismo religioso. Como por exemplo, as comemorações à São Jorge/Ogum 

(RJ), Santa Bárbara/Iansã (BA) e a Nossa Senhora da Conceição/Oxum (RJ e BA), uma 

reelaboração de elementos cristãos para aproximá-los das culturas de matriz africana.  

 

12 Chama-se de cristianização, o processo de conversão de indivíduos ao cristianismo. E, relacionando-o 

ao fenômeno histórico das colonizações, procurava-se forçadamente cristianizar povos inteiros de 

territórios colonizados e, em sua maioria, de forma compulsória.  

 
13 O processo de branqueamento é entendido por nós como um processo de desintegração da negritude na 

sociedade brasileira, baseado na presunção da superioridade branca, advêm do racismo científico e do 

movimento eugenista, que dizia que tínhamos que miscigenar para clarear as gerações e assim eliminar os 

traços negros da sociedade, com o uso da miscigenação como branqueamento da raça, em um viés racista 

que podemos observar sendo reproduzido até hoje, a exemplo: casar com branco para clarear a família.  

  
14 Movimento iniciado a partir do racismo científico, no século XIX, onde os eugenistas acreditavam que, 

para o progresso e melhora do país, era necessário que houvesse um branqueamento da raça, uma ‘higiene 

social’, na sociedade brasileira, que os males que a sociedade enfrentava, inclusive o 

subdesenvolvimento, eram culpa dos negros e indígenas e suas raízes.   
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 O negro africano trazido para o Brasil não apenas contribuiu para a construção 

desse país com sua força de trabalho, como também trouxe cultura e tradições, o que 

deu base à cultura brasileira, utilizando estratégias para preservações de tradições, 

contrariando o sistema que queria transformá-los em meras máquinas de trabalho, 

coisificando-os.  

Sob as mais violentas formas de controle social, diante de toda opressão, a 

alternativa era fugir para as matas em uma tentativa de fugir do sistema escravista. 

Assim então, os negros escravizados que fugiam passavam a se organizar em 

quilombos. Moura (1994) afirma que: 

Ao mesmo tempo em que crescia a população escrava, de um lado, do outro a 

rebeldia desse elemento se fará sentir: os índios através de guerras constantes 

e violentas contra os colonos, e os africanos em movimentos coletivos como 

Palmares e outros grandes ou pequenos quilombos, ou no seu cotidiano como 

fugas individuais, em grupos, descaso pelo trabalho, delinquência ocasional 

contra os feitores, senhores e membros de suas famílias (MOURA, 1994).  

 

Tudo isso eram respostas ao sistema opressor, o que demonstra que a população 

negra não ficou apática a escravidão. Essa reação dos escravizados entendida como 

prática da quilombagem15 fazia-os reencontrar a condição humana que os havia sido 

retirada. A quilombagem é conceituada pelo autor como um movimento de rebeldia 

permanente organizado e dirigido pelos próprios escravizados, durante o escravismo 

brasileiro em todo território nacional (MOURA, 1994).  

É importante ressaltar sobre a quilombagem que esse movimento aparecia como 

grande expressão de contradição e resistência dos negros à escravidão na época, 

antecipando o que conhecemos por movimento abolicionista. Ou seja, antes dos brancos 

se organizarem para lutar contra a escravidão os próprios negros já faziam isso, em um 

movimento radical de rebeldia. Esse agrupamento se expressava como contradição por 

ser, dentro do sistema escravista colonial, denunciando o desgaste ao modo de 

produção. Moura (1992, p. 23) nos diz que, “o quilombo estabelecia uma fronteira 

social, cultural e militar contra o sistema que oprimia os negros escravizados e era o 

centro organizacional da quilombagem”, mostrando que os escravizados não ficaram 

 

15 Termo usado por Moura (1994). 
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inertes à escravidão com aceitação ao seu sistema cruel, eles criaram suas formas de 

lutar contra o sistema que os confinava. 

  Da mesma forma, os senhores de escravizados não ficaram estáticos, eles 

usavam de várias formas para combater os quilombos e as fugas, formas essas 

institucionalizadas e não institucionalizadas. Dentre as formas de combate aos 

quilombos podemos destacar os recursos políticos, militares, jurídicos e terroristas, leis 

das metrópoles aplicadas nas colônias, formação de milícias de capitães do mato à 

confecção e uso de aparelhos de suplícios 16 (MOURA, 1992).  

Outro aspecto importante que Moura (1994) sobre a prática da quilombagem, é 

que essas formas organizativas não englobavam apenas os negros que fugiam dos 

senhores, “mas também curibocas, mulatos, índios fugitivos, pessoas perseguidas pela 

polícia, bandoleiros, fugitivos do serviço militar, mulheres sem profissão, alguns 

brancos pobres e prostitutas” (MOURA, 1994, p. 24). Ou seja, o quilombo acabando se 

constituindo como espaço de refúgio também para a população marginalizada, pessoas 

que sofriam por opressão do sistema na época. Essencialmente, os quilombos eram 

vistos pela Província como ameaças à estabilidade do sistema escravista, mas aos olhos 

dos escravizados e subalternizados, era o recomeço.  

Dentre os diversos fatos que “a história não conta17”, sobre os negros escravizados 

e seus descendentes, destaca-se sua participação política. O negro esteve presente em 

quase todos os movimentos sócio-políticos18 durante o período escravista, dentro dessa 

trajetória social e histórica, havia participação dos mesmos na condição de escravizado 

ou homem livre. Seja na invasão dos holandeses ou guerra do Paraguai, o negro esteve 

sempre lutando com a esperança de uma liberdade posterior, onde era colocado 

principalmente na linha de frente, sendo ‘usado’ como escudo (MOURA, 1994).  

Nas guerras e batalhas, os negros participavam em duas condições: de forma 

forçada ou em busca da liberdade, visto que na maior parte das conflagrações, era 

prometida a liberdade, fato que incentiva alguns dos escravizados a se colocarem para 

 

16 Aparelhos usados com a finalidade de dominação, instrumentos de tortura que causavam dor, como 

forma de punição, repreensão e penalidade aos escravizados. 

17 Samba Enredo 2019 Estação Primeira de Mangueira - Histórias Para Ninar Gente Grande. 

18 MOURA, Clóvis. História do Brasil Negro. São Paulo, Editora Ática, 2° ed.1992. p. 39-50. 

 



23 

 

batalhar nas tropas brasileiras. Assim, muitos foram mortos, o que nos leva a pensar em 

uma possível forma de diminuir o número de negros, por meio desses atos genocidas. O 

que se podemos perceber, é um verdadeiro apagamento do negro nesses episódios 

históricos nacionais, fato também resultante do racismo que tenta invisibilizar e apagar 

a história da população negra.  

Cabe aqui salientar que houveram diversas revoluções sociopolíticas advindos de 

conhecimentos científicos que foram sendo construídos, principalmente, pelo advento 

de proliferações de ideias a partir do Iluminismo19, durante o período do escravismo. 

Porém em nada isso influenciou no sistema escravista brasileiro, não se pensava em 

acabar a escravidão. Os europeus, que controlavam o sistema escravista nas colônias, 

engatavam nas movimentações sociais e políticas, onde já se pensava em direitos do 

homem e do cidadão, mas isso valia apenas para os brancos europeus. Os negros não 

eram considerados homens e por isso não viriam a ser cidadãos. Assim, podemos 

perceber que a “igualdade, liberdade e fraternidade”20 não são valores destinados aos 

negros (MOURA, 1994), e sim para brancos europeus, dentro de seus valores liberais. 

Em 1808, acontece a vinda de D. João VI, de sua família e toda a Côrte para o 

Brasil, tornando-se assim, um Reino. Cabe destacar que a vinda desses agentes não 

criou nenhum colapso no sistema escravista, pelo contrário, fortaleceu a classe 

senhorial. Nem mesmo a Proclamação da Independência em 1822, preconizou o término 

da escravidão, constituindo seguidas modernizações sem mudança social, uma 

contradição, onde os valores liberais convivem harmonicamente com valores 

escravistas. Referenciamos modernização sem mudança social, já que naquela 

determinada sociedade, houve uma série de progressos econômicos, tecnológicos, 

culturais e, em outras partes e níveis da sua estrutura, sem que houvesse uma 

modificação que correspondesse nas suas relações de produção, ou seja, na sua 

infraestrutura (MOURA, 1994).  

A partir de todo elucidado, entendemos que o pensamento branco eurocêntrico e 

seu sistema colonial escravista levou à desumanização da população negra. Nesse 

contexto acontecem uma série de violências e violações direcionada a essa população, 

 

19 O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVII na Europa, tinha a 

defesa do uso da razão, pregava maior liberdade econômica e política, e promoveu significativas 

mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 
20 Palavras lema da Revolução Francesa.  
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que, dentro dessa lógica, não tinha nenhum valor humano ou de cidadania. Os 

escravizados tinham apenas sua força de trabalho a ser explorada para produção. Esses 

sujeitos de origem africana, que passavam pelo processo de transformação, são 

caracterizados por Mbembe (2014, p. 12) como “homens-objeto, homens-mercadoria, 

homens-moeda”.  

Esses estereótipos ainda são fortemente percebidos na sociedade brasileira atual. E 

isso, reafirma a condição de aprisionamento devido a cor, raça e o fenótipo. Como 

consequência temos uma sociedade extremamente racista e a imposição de condição 

subalterna a população negra.  

 

 

 

2. LIBERDADE?: ANÁLISE DOS IMPACTOS DO ESCRAVISMO NA 

VIDA E NA SAÚDE DO NEGRO BRASILEIRO 

 

Consideramos fundamental, uma profunda análise acerca dos determinantes 

sociais que antecedem a atual conformação das políticas e ações estatais referentes à 

saúde e, em específico, a saúde da população negra.  Esses são temas centrais no 

presente trabalho. De acordo com a OMS e a 8° Conferência Nacional de Saúde, 

considera-se saúde, em seu sentido mais abrangente, como resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso a posse de terras e acesso a serviços de saúde. É de suma 

importância, então, entender qual real significado da liberdade. De antemão, cabe 

afirmar que essa liberdade resulta em um projeto que imobilizou socialmente e 

historicamente a população negra.  

Essa fase se inicia em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico 

internacional de escravos, em um momento em que o sistema colonial escravista entra 

em crise. Nessa fase, como expressa Moura (1992, p.56), “o escravo passa de 

perseguido a protegido”, pois há um interesse econômico. E é nesse período em que há 

a valorização de seu preço e surgem as primeiras Leis protetoras, que não passavam de 

formas de valorizar o capital investido. De forma a testificar, o autor destaca que a: 



25 

 

 

Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre, a extinção de pena de açoite, a 

proibição de se venderem para senhores diferentes membros da mesma 

família escrava e outras, são mecanismos que protegem mais a propriedade 

do senhor do que a pessoa do negro escravo. A Lei dos sexagenários, por 

exemplo, serviu para destacar a população escrava não produtiva, que apenas 

existia como sucata e dava despesas a seus senhores. A Lei do Ventre Livre 

condicionava praticamente o ingênuo a viver até os vinte anos numa 

escravidão disfarçada trabalhando para o senhor (MOURA, 1992).   

 

Então, fica mais que claro que as “proteções” destinadas aos negros não passavam 

de resguardo para não onerar a economia capitalista. De fato, podemos concluir que não 

se protegia o negro, mas sim se protegia o capital investido. Mas, nos atentamos 

também para a questão das mulheres escravizadas, que nesse período de proibição do 

tráfico negreiro, tem a atenção voltada para sua situação reprodutiva, é demandado a 

elas a “produção” de novos escravizados, causando um impacto brutal em sua saúde. 

Ao final do século XIX inicia-se o processo de urbanização brasileiro, através do 

qual se obteve grandes avanços científicos, tecnológicos e econômicos. Mas o que há de 

peculiar é que, no caso brasileiro, o país acompanhou o desenvolvimento mundial ainda 

com uma economia baseada no escravismo. Acerca do capitalismo em concomitância 

com o sistema colonial escravista, Fanon (1968) afirma que: 

O capitalismo, em seu período de desenvolvimento, via nas colônias uma 

fonte de matérias-primas que, manufaturadas, podiam espalhar-se no 

mercado europeu. Depois de uma fase de acumulação do capital, impõe-se 

hoje modificar a concepção da rentabilidade de um negócio. As colônias 

converteram-se num mercado. A população colonial é uma clientela que 

compra (FANON, 1968).  

Como o mesmo autor traz, “existe uma cumplicidade objetiva do capitalismo com 

as forças violentas que explodem no território colonial” (FANON, 1968, p. 50), 

comprovando que a colonização escravista preparou terreno para o sistema capitalista se 

instaurar definitivamente e em escala mundial, tendo por base a violência de forma 

contínua.  

Segundo Fanon “a atmosfera da violência depois de ter impregnado a fase 

colonial, continua a dominar a vida nacional” (1968, p. 52). Tudo isso, se coloca como 

determinante da imobilidade do negro na sociedade brasileira, onde a questão fundiária 

é um exemplo. Possuir terras era sinônimo de poder e diante da possibilidade de doação 

de terras, como reparação da escravidão, surgia a necessidade de frear tal processo.  

Então, também em 1850, surge a Lei de Terra, onde o Estado passou a colocar as 

terras à venda para quem dispusesse de dinheiro para comprá-las. Assim, a terra se 
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tornou mercadoria e, obviamente, quando o negro fosse liberto as terras seriam 

mercadorias de aquisição impossível para esse segmento: 

(...) poderemos concluir que, à medida que se afastou o poder público do 

dever social de doar aos ex-escravos (quando saíssem do cativeiro) parcela de 

terras às quais tinham direito “por serviços prestados” e nas quais pudessem 

integrar-se, como proprietários, na conclusão do processo abolicionista, criou 

as premissas de sua marginalização social. Com essa lei os escravos 

beneficiados com a abolição ficariam impedidos de exigir ou solicitar terras 

ao poder imperial como indenização conseguida “por direito” durante a 

escravidão (MOURA, 1994). 

Essa lei foi uma grande barreira a aquisição de posses pelos escravizados, tirando-

lhes a possibilidade de ter acesso a bens e ao poder econômico. Ou seja, fincam-se as 

primeiras estratégias de imobilização social da população escravizada.  Contudo, ao 

mesmo tempo em que a terra foi limitada ao povo escravizado, essa lei foi favorável ao 

imigrante branco, que a depender da condição de capital, tinha possibilidade de se 

tornar grande proprietário nas terras brasileiras. Isso já fazia parte de um projeto de 

substituição de mão de obra nacional.   

De acordo com Moura (1994), houve a substituição de mão-de-obra na sociedade 

brasileira, visto que todos estavam cientes de que o sistema escravista estava prestes a 

chegar ao fim. Até então, a base de mão de obra nacional era a mão de obra negra 

escravizada. Com a possibilidade de abolição da escravatura, inicia-se um processo de 

substituição de mão de obra, por meio de abertura do Estado brasileiro, de 

possibilidades de trabalho e acesso a terras aos estrangeiros brancos. Em nosso 

entendimento é uma exclusão da população negra ao trabalho já que os postos de 

trabalho estariam ocupados pelos imigrantes. Esse processo se deu na criação do mito 

da superioridade do trabalhador branco estrangeiro, a partir de uma visão racista de que 

o progresso do país só se daria com o branqueamento da sociedade.  Esse era um 

posicionamento defendido pelo movimento eugenista. Acreditava-se que os imigrantes 

brancos eram uma raça superior aos negros e trariam consigo os elementos culturais e 

sociais capazes de civilizar o Brasil, já que se havia uma grande preocupação com o 

número de negros no território brasileiro nessa fase (MOURA, 1992).  

Temos então um processo de branqueamento do trabalho, alegando-se que a mão 

de obra negra servil era uma mão de obra atrasada e que não serviria para o trabalho 

nesta fase “modernizada” que o país vivenciava. Entendemos esse processo como uma 
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negação do valor do trabalho dos escravizados e de tudo que foi construído por eles. 

Moura (1994) nos contextualiza sobre esse período, atentando para o que se passava, 

economicamente falando, no Brasil, onde surgiam dentro dessa fase de “modernização” 

as iniciativas de industrialização no país: 

A intenção de abrir novos mercados de trabalho através da criação de 

indústrias, significaria, como se pode concluir sem muito esforço, a criação 

de um setor de trabalhadores livres nas brechas da economia escravista. No 

caso particular do Brasil, com a política de desvalorização do trabalhador 

nacional, especialmente do negro e do não-branco para esse tipo de atividade, 

significava estimular a vinda de trabalhadores estrangeiros brancos capazes 

de dominar “técnicas mais avançadas de produção” e branquear nossa 

população, segundo a ideologia predominante. Os escravos, como fica muito 

claro, estavam excluídos desse processo de mobilidade social, bloqueados 

pela sua condição de cor e classe e por isso mesmo impossibilitados de 

competir nesse processo de modernização na área do trabalho (MOURA, 

1994). 

O que para uns foi visto e entendido como progresso e modernização, para os 

negros foi sentido como marginalização social e econômica, um processo que excluiu e 

desvalorizou sua mão de obra. O cenário que se iniciou no sistema colonial foi um 

processo violento contra a população negra, que Moura (1994, p.125) descreveu como 

“complicador étnico, mutilador e estrangulador cultural”. Esse processo é que 

marginaliza, subalterniza e coloca esse segmento em posição de desvantagem até hoje. 

No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo 

legal de apenas dois parágrafos que, formalmente, acabou com a escravidão no Brasil. 

Isso porque, em nosso entendimento outras amarras não foram desfeitas nesse processo.  

Almeida (2014, p.151) afirma que “o projeto capitalista, ao “racializar” a 

população negra, produz simbolicamente noções de inferioridade nas quais raça e 

cultura são indissociáveis, criando barreiras para a mobilidade social”. O 

eurocentrismo, neste caso, funcionaria como estratégia para impedir o deslocamento 

social do grupo subjugado, ou seja, a priori define-se o “lugar social” do negro. 

Podemos entender, a partir disso, que a colonização perpetua seu projeto colonial, 

mantendo as amarras impedindo-o que chegue ao lugar da mobilidade social e a um 

patamar de sujeito cidadão.  

Podemos inferir que a população escravizada sempre esteve totalmente privada de 

direitos humanos e de cidadania. Ou seja, negros e negras sempre estiveram em 

condição de desumanização nos termos de Almeida (2014). De acordo com Moura 
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(1992), o escravizado já estava sendo descartado antes mesmo da abolição (ALMEIDA, 

2014; MOURA, 1992).  

A terra não foi o único direito negado, o direito à cidadania, a educação, a 

participação política, a habitação, o trabalho e a saúde, objeto deste estudo, foram 

negados historicamente.   

Devido a extensa trajetória histórica de negação e barreiras, a população negra 

sempre enfrentou condições mais precárias no acesso à saúde, e apesar do SUS como 

princípios, a universalidade, igualdade, equidade, integralidade, a resolutividade. 

Porém, esse sistema não consegue suprir todas as necessidades específicas da população 

negra. Os negros ainda não acessam plenamente seus direitos e sequer os serviços de 

saúde. Isso é resultado, também, da herança escravista, mas sobretudo do racismo 

estrutural. Sobre o Racismo Estrutural, Almeida (2018) aborda que:  

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 

“normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas 

e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo 

institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e 

processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a 

regra e não a exceção (ALMEIDA, 2018, p.38).  

O racismo estrutural é, então, um desdobramento da colonização, e em sua 

reprodução histórica, utiliza do genocídio como estratégia de eliminação da população 

negra, já que o alijamento da população recém liberta no período pós abolição não 

funcionou por completo, constituindo assim, um ciclo de morte e destruição histórica 

dessa raça.  

 Consideramos, que saúde é um espaço de interesses e conflitos, ligado 

diretamente às relações de poder. E, na perspectiva dessas relações de poder, perpassam 

os estigmas, as discriminações e a negação dos serviços de saúde, bem como as 

“estruturas institucionais e simbólicas que são conservadoras e reprodutoras de 

inequidades, injustiças e vulnerabilidades” (AYRES, 2013, p.10).  

Apreendendo esses processos que impactaram esse segmento, verificamos que a 

população negra no período pós abolição foi cada vez mais desumanizada, imobilizada 

socialmente e excluída do acesso aos direitos, das políticas e ações voltadas para a 

saúde. Tais relações atravessam o campo da saúde da população negra até hoje, e como 

informa Monteiro e Villela (2013):  
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(...) a exclusão social de indivíduos e grupos, pautada em preconceitos ou em 

ações discriminatórias, tem como consequência danos diretos e indiretos à 

saúde, pela produção de processos de marginalização social que dificultam o 

acesso à prevenção e aos cuidados em saúde, constituindo um círculo vicioso 

entre a marginalização social e doença que reitera o estigma (MONTEIRO e 

VILLELA, 2013).  

De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – 

PNSIPN – essas barreiras, que são estruturais e cotidianas, incidem negativamente nos 

indicadores de saúde da população negra, resultando nesses impactos em “precocidade 

dos óbitos, altas taxas de mortalidade materna e infantil, maior prevalência de doenças 

crônicas e infecciosas e altos índices de violência” (PNSIPN, 2017, p. 8). 

Almeida (2014) afirma que há uma grande diferença no acesso aos serviços:   

 

Para os brancos, 54% dos atendimentos e 59% das internações foram 

cobertos pelo SUS; para os negros, as proporções foram de 76% e 81, 3%, 

respectivamente. Este resultado indica o quanto a população negra depende 

do SUS (ALMEIDA, 2014).  

 

A situação de saúde da população negra, de acordo com o Painel de Indicadores 

do SUS (2016, p. 26), referente ao quadro de “hipertensão arterial, a prevalência na 

população total foi de 24,3%, sendo 27% maior em pretos e 6% maior em pardos 

quando comparados aos brancos”. Referente a infecções sexualmente transmissíveis, o 

mesmo documento aborda que “em 2013, 9,7% dos casos de AIDS notificados entre 

homens no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) eram pretos” 

(SUS, 2016, p.35) e 44,3% pardos, com observação para um aumento nos casos para 

autodeclarados negros e uma queda para autodeclarados brancos. Referente aos casos de 

Hepatite, os dados PIS (2016), indicaram que sobre os casos de hepatite “A” em 2013, 

70,4% se apresentaram em negros e 25% em brancos. Tuberculose, 59% em pessoas 

negras e 32% em pessoas brancas, sendo a maior taxa de mortalidade na população 

indígena, seguida dos negros (PAINEL DE INDICADORES DO SUS, 2016). 

Não podemos nos esquecer das doenças que, de acordo com o Ministério da 

Saúde (MS), são predominantes na população negra, a exemplo, Anemia Falciforme, 

Diabete Mellitus tipo II, Hipertensão arterial e Deficiência de glicose 6 fosfato 

desidrogenase, trazidas na PNSIPN (2017, p.10) como “doenças genéticas ou 

hereditárias mais comuns na população negra”, grandes causadoras da mortalidade da 

população negra.  
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A partir de dados apresentados, fica explícita a ação do genocídio, que se expressa 

na negação do acesso às políticas sociais, do o direito à vida e a saúde. Entende-se por 

genocídio, conforme mencionado anteriormente, o extermínio deliberado e sistemático 

de pessoas ou grupos, motivado por diferenças raciais, étnicas, nacionais ou religiosas, 

com finalidade de destruição total ou parcial destes.  É possível identificar o genocídio 

contra a população negra não apenas em mortes letais diretas. São situações de risco 

social e violência, que comprometem a saúde física e mental que podem levar a morte 

tais como: não existência de postos de saúde, de escolas, ao transporte público, etc. Essa 

realidade se apresenta como um processo cruel e que busca eliminar a população negra, 

que resistiu ao período escravista colonial, nos temos de Nascimento (2017).  

O Racismo Institucional (RI), de acordo com Werneck (2016), corresponde a 

formas organizativas, políticas, práticas e normas institucionalizadas que resultam em 

tratamentos e resultados desiguais. Werneck (2016) afirma que conceito foi definido 

pelos ativistas do grupo Panteras Negras, Stokely Carmichael e Charles Hamilton, no 

ano de 1967 e emergiu para especificar como se manifesta o racismo nas estruturas de 

organização da sociedade e nas instituições. Trata-se da falha coletiva de uma 

organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua 

cor, cultura ou origem.  

Assim podemos inferir que o RI se manifesta no âmbito das instituições públicas e 

privadas. É um fenômeno que, de forma sistemática, garante a exclusão de grupos 

racialmente identificados, agindo como limitador ao acesso de direitos e serviços. “Ele 

atua de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas 

instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas – 

produzindo e reproduzindo a hierarquia racial” (WERNECK, 2016, p. 542). 

O RI, de acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(2013), é traduzido como: 

[...] normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no 

cotidiano de trabalho, resultantes de 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 produzidos pela ação das instituições 
(PNSIPN, 2013).  

Ou seja, no espaço da saúde o RI se expressa na baixa qualidade nos serviços e 

atendimentos a essa população, quando esse segmento consegue acessá-lo. A 
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implementação SUS, com seu princípio da universalidade, teve grande importância para 

que o acesso à saúde ocorresse de forma geral da população, em termos teóricos, por se 

tratar de uma política pública destinada a todos. Mas, no cotidiano o sistema não foi 

capaz de suprir as necessidades específicas ao não integrar a população negra.  

Assim, podemos afirmar que a população negra segue, desde a colonização, 

excluída do acesso aos serviços, ou seja, em condição de não cidadania. E isso, se 

expressa nas altas taxas de mortalidade infantil, mortalidade materna e também de 

adultos, principalmente por causas externas e por, principalmente a partir da abolição, 

sofrerem com epidemias, diferentes formas de violência do Estado e traumas físicos e 

psicológicos. Entendemos, então, a urgente e necessária adoção de medidas 

antirracistas, a fim de mudar o atual quadro de saúde da população negra, lacunas que 

acreditamos só serem preenchidas a partir da própria população negra.   

 

 

 

 

3. SAÚDE DA MULHER NEGRA E A INTERSECCIONALIDADE 

 

A condição da mulher negra na sociedade brasileira possui particularidades, de 

acordo com Oliveira (1998)21. Essa condição é fruto do senso comum, ideias 

socialmente construídas, que naturalizam ideias como a sexualização22 e a 

hiperssexualização23 de seus corpos. Esse entendimento coloca a mulher negra como 

símbolo sexual brasileiro.  

De acordo com bell hooks (1995), principalmente o racismo e o sexismo atuam 

como iconografia de representação das mulheres negras, dispondo-as a consciência 

cultural coletiva de que sua função enquanto ser é de servir o outro. Onde, desde a 

 

21 Prefácio do livro “Oro Obinrin- Lélia Gonzáles 1° Prêmio Literário e Ensaístico sobre a Condição da 

Mulher Negra”. 

 
22 Sexualização pode ser entendido como o efeito de atribuir ou de receber caráter sexual, de sexualizar. 

 
23 Que é sexualizado ao extremo, de maneira negativa. 
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escravidão o corpo das mulheres negras, são categorizados a uma natureza animalística 

e primitiva, a uma natureza selvagem e incontrolável. Um corpo sem uma mente, 

ligadas ao erotismo primitivo e desenfreado (HOOKS, 1995). 

Outra questão importante a ser problematizada, é a idealização de que a mulheres 

negras suportam mais dor, de que são mais fortes e por isso pode haver uma maior 

exploração no que se refere ao trabalho. A naturalização de inferioridade, de resistente 

aos infortúnios da vida e de potencialmente desleais são outros exemplos. Esses são 

estereótipos e características socialmente construídas e atribuídas à mulher negra e que 

impactam diretamente na saúde desse segmento. 

Partimos do pressuposto de que tais estereótipos se tratam de práticas racistas. De 

acordo com a organização Criola (2010), desde a década de 1980, o movimento de 

mulheres negras fazia denúncias e campanhas contra o extermínio de crianças e a 

esterilização de suas mulheres em espaços de saúde. Nesses espaços que deveriam 

promover saúde e prevenir doenças, segundo os princípios e diretrizes do SUS, ocorria 

desumanização, negação de direitos e maus tratos (LEI 8080, 1990).  

Dentro da perspectiva de qualidade de vida e saúde para a mulher negra, 

entendemos que o RI é uma barreira no cuidado em saúde desse grupo. Isso porque, 

segundo o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) implementado no 

Brasil em 2005, trata-se do: 

fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e 

adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. 

Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios 

adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito 

racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e 

ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas 

de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no 

acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e 

organizações (CRI, 2006). 

 

  Além disso, partimos do entendimento de que a condição dessa mulher negra é 

resultado de várias determinações negativas, múltiplas opressões (CRENSHAW, 2002) 

e que se dá de forma interseccional. O campo da interseccionalidade instituiu-se nos 

países anglo-saxônicos a partir da herança do Feminismo Negro, no início dos anos de 

1990, por meio de uma abordagem interdisciplinar, por Kimberlé Crenshaw e outras 

pesquisadoras inglesas, norte-americanas, canadenses e alemãs (HIRATA, 2014; 

PISCITELLI, 2008). Nos termos de Crenshaw (2002, p. 177), “a interseccionalidade é 
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uma forma de conceituar o problema que procura fixar as implicações estruturais e as 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”.  

Essa forma interseccional de se pensar as opressões trata, especificamente, da 

maneira como o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros movimentos 

discriminatórios instituem desigualdades básicas que ordenam as posições concernentes 

a mulheres, raças, etnias, classes e outras. O que a autora procura elucidar é que esses 

sistemas de opressão, comumente, sobrepõem-se e se cruzam, indicando intersecções 

complexas em que dois, três ou quatro eixos se entrecruzam:  

As mulheres racializadas, frequentemente, estão posicionadas em um espaço 

onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por 

consequência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego 

em todas essas vias. As mulheres racializadas e outros grupos marcados por 

múltiplas opressões, posicionados nessas intersecções em virtude de suas 

identidades específicas, devem negociar o tráfego que flui através dos 

cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante perigosa quando o fluxo vem 

simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos são causados quando 

o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de outro fluxo 

contrário; em outras situações os danos resultam de colisões simultâneas 

(CRENSHAW, 2002, p. 177).  

 

Esses são exemplos de contextos em que os danos interseccionais ocorrem e em 

que as desvantagens interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma 

dimensão diferente do “desempoderamento”.  

 Essas múltiplas opressões foram evidenciadas por Assis (2018), quando a autora 

afirmou que, nos últimos anos, o Brasil reduziu a mortalidade materna no país, mas 

quando olhamos os índices por raça/cor percebemos que as mulheres negras continuam 

morrendo mais. Assis (2018) aponta ainda para as taxas de mortalidade materna que são 

relacionadas ao não acesso e à baixa qualidade dos serviços de saúde ofertados. Ou seja, 

a existência desses fatores é fruto de múltiplas determinações: econômicas, sociais, 

culturais e de gênero.  

Assis (2018) debate ainda a violência obstétrica sofrida principalmente por 

mulheres negras no país. Acerca dessa discussão, vale ressaltar a proibição do uso do 

termo, é responsabilidade de toda estrutura de radicalização do capitalismo que perpassa 

várias dimensões, com diminuição e apagamento das lutas sociais (feminista, negra, 

trabalhadora, etc.). O uso do termo ‘violência obstétrica’ chegou a ser criminalizado 

judicialmente, evidenciando assim, uma tentativa de invisibilizar a existência do 

abuso/uso da força, maus tratos e racismo institucional contra mulher negra nos espaços 
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de saúde. Consta na PNSIPN (2018) que do total de 1.583 mortes maternas em 2012, 

60% eram de mulheres negras e 34% de brancas (PNIPN, 2018). 

Contudo, os dados mostram a existência dessa violência, que pode ser 

evidenciada a partir dos dados do Painel de Indicadores do SUS (2016), onde é 

preconizado um mínimo de seis consultas pré-natal para assegurar a saúde do bebê e da 

mulher. Porém, no ano de 2012, mulheres negras realizaram apenas quatro consultas. O 

que nos leva também a problematizar a adesão ao pré-natal, que pode se dar por 

diversos fatores. E, aqui, o pensamos na forma como essas mulheres são acolhidas pelos 

serviços e o que elas entendem por pré-natal, a forma como os profissionais a estão 

atingindo, mas principalmente como o RI pode estar sendo uma barreira. Assim essas 

mulheres aparecem nos dados, com menos acesso a consultas pré-natal e aos serviços de 

acompanhamento da gestação, o que resulta em menos informações e exames sobre a 

condição de saúde da gestante. A não informação em saúde repercute diretamente na 

incidência de HIV/AIDS e IST em mulheres negras. E nesse sentido, os Assistentes 

Sociais tem muito a contribuir, construindo com essas mulheres conhecimento sobre o 

que é a sífilis e seus estigmas na sociedade, as formas de tratamento, os serviços e 

horários onde elas podem ser atendidas nas unidades de saúde, seus direitos ao 

tratamento e acompanhamento gratuito, e demais informações que podem contribuir na 

sua educação em saúde e autonomia. O aumento dos índices de sífilis em gestantes e 

outras doenças estão associados à não informação.  

De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção em saúde demanda 

informação, conhecimento, desconstrução de hábitos e culturas (MS, 2019). Esses 

dados podem ser constatados na própria PNSIPN, onde fica evidenciado que a situação 

da mulher negra, pensando-se na questão específica da saúde, é complexa.  A proporção 

de pessoas que consultaram um médico, no ano de 2013, foi maior entre as pessoas 

brancas 74,8%. Apenas 69,5% de pessoas pretas e 67,8% de pessoas pardas acessaram 

os serviços de saúde no Brasil em 2013, ano da pesquisa.  Assim, as pessoas negras 

(pretos e pardos) ficam abaixo da média nacional, no ano de 2013, que é 71,2% (142,8 

milhões), de pessoas que consultaram um médico nos últimos doze meses. E nesse 

sentindo, pensamos a estrutura de marcação de consultas e funcionamento das unidades 

de saúde, que em sua maioria não atende as necessidades de saúde da população usuária 

no tempo necessário e nem dá conta de atender a todo quantitativo populacional devido 
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ao baixo número de profissionais e precarização das unidades de saúde. Situação que 

tende a se intensificar cada vez mais, ao passo em que ainda estamos vivendo os anos 

iniciais da PEC da maldade, onde os recursos repassados pelo Governo encontram-se 

congelados. E, a atual perspectiva de contrarreformas e retrocessos ideopolíticos, 

contribuem para impactos nos serviços de saúde ofertados na Atenção Básica, podendo 

ser impacto para a forma de abordagem para com a população negra nesses serviços e, 

focalização para o ideário curativo de saúde, sendo descartados os ideários de prevenção 

e promoção a saúde. São questões que estruturalmente, irão impactar na saúde de 

mulheres e homens negros. 

Acerca da particularidade feminina e étnico-racial, ainda podemos evidenciar 

que:  

A PNS 2013 estimou que 60% das mulheres brasileiras, de 50 a 69 anos de 

idade, realizaram exame de mamografia nos últimos dois anos anteriores à 

pesquisa. Esse cuidado com a saúde foi mais observado entre as mulheres 

brancas (66,2%) e com ensino superior completo (80,9%). As menores 

proporções foram observadas entre as mulheres pretas (54,2%), pardas 

(52,9%) e sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (50,9%) 

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)13 para 

2013 mostram que as mães indígenas, pardas e pretas são mais jovens. A 

faixa etária de 20 a 24 anos concentra o maior percentual de mães nas 

populações de raça/cor preta (26,0%), parda (27,5%) e indígena (26,8%). 

Também há diferenças com relação ao número de consultas pré-natal. A 

proporção de mães negras com no mínimo seis consultas, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde, foi de 69,8%; ao passo que, entre as 

brancas, essa proporção foi de 84,9%. Em relação à primeira consulta pré-

natal, também houve diferenças entre as categorias de raça/cor. Nos três 

primeiros meses de gestação, realizaram a primeira consulta 85% das 

gestantes brancas, 73% das negras e 53% das indígenas. A proporção de 

gestantes14 que realizou pré-natal e que teve orientação sobre sinais de risco 

na gravidez foi de 75,2% entre a população de mulheres, sendo que, entre as 

brancas, 80,8% receberam essa orientação, enquanto 66,1% das pretas e 

72,7% das pardas receberam essa mesma informação (PNSPN, 2018).  

A partir dos prontuários analisados no Programa IST/AIDS24, no município de 

Seropédica/RJ, e dos dados de autodeclaração de gestantes infectadas por sífilis e de 

 

24 Entendemos que dos dados aqui apresentados, acerca de doenças sexualmente transmissíveis, podem 

suscitar a necessidade de um debate mais amplo e uma contextualização mais abrangente da temática. No 

entanto, para os fins desta monografia, tais dados foram utilizados, em um primeiro momento, para a 

provocação e para a indagação referente ao tratamento e à acolhida de mulheres negras, pelo Sistema de 

Saúde, tomando por base sua raça/etnia. Ressaltamos, portanto, que em uma análise e discussão futura, 

esses dados poderão ser trabalhados de forma mais completa e com inferências que extrapolem o objeto 

do atual estudo.  



36 

 

sífilis adquirida no Programa IST/Aids, verificamos o quanto a não informação, o não 

acesso são determinantes desses índices de contaminação.  

 Dos quinze prontuários analisados entre 2018 e 2019 de sífilis em gestante, doze 

mulheres se autodeclaram negras (pretas e pardas) e somente três se autodeclararam 

brancas. Essas possuem idade de dezessete a trinta e seis anos. Referente a sífilis 

adquirida, dos dezesseis prontuários analisados, entre 2018 e 2019, doze mulheres se 

autodeclararam como negras e quatro como brancas, com faixa etária entre treze anos de 

idade e cinquenta dois anos de idade.  

Ainda foi possível ter acesso aos dados de registro de notificação de novos casos 

para serem inseridos na plataforma do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). A partir desses dados, identificamos que, no ano de 2018 foram 

notificados quarenta e quatro casos de sífilis em gestantes, além de outros quarenta 

casos de contaminação com sífilis, oito casos de Aids, cinco casos de HIV, quatro casos 

de violência sexual e um caso de HPV. Esses casos predominantemente foram 

diagnosticados em mulheres negras de acordo com a autodeclaração. E isso, tem 

vinculação direta com a condição em que está a mulher negra encontra-se em nossa 

sociedade: alta marginalização, falta de acesso a informação, racismo, não acesso a 

saneamento básico. O que acaba refletindo em sua condição de saúde. “Em 2013, as 

maiores taxas de detecção de sífilis em gestantes foram observadas na raça/cor preta 

(17/100 mil nascidos vivos), na indígena (6,7/100 mil nascidos vivos) e na parda 

(6,6/100 mil nascidos vivos) (PNSIPN, 2018). O que podemos verificar é que essa é 

uma realidade nacional, reafirmando assim que se trata de reflexos do RI e Racismo 

Estrutural.  

Levantamos a questão da sífilis como sendo uma forma de genocídio das 

mulheres negras, onde historicamente estas estiveram vulneráveis a esse tipo de doença. 

Devido a trajetória de estupros da miscigenação forçada, da hiperssexualização de seus 

corpos, demais violências e violações, que as coloca em um quadro de naturalização, 

como suscetíveis a infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Pensando a 

vinculação histórica dada entre a sífilis e as mulheres negras, SCHWARCZ (1993), 

aborda que: 

A sífilis, por exemplo, era definida, em artigo datado de 1824, 

como “mal degenerativo, digno de atenção dos que estudam 

tudo que se refere aos fatores de desenvolvimento físico e 

intelectual das raças”. A doença era apontada enquanto sinal da 
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degenerescência mestiça, chegando-se a conclusão de que a 

“sífilis precisaria ser analisada no indivíduo e na raça” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 207) 

 

É evidente então, que as mulheres negras sofrem mais com problemas de saúde se 

comparado às mulheres brancas. Essa situação se agrava à medida em que estas 

encontram maior dificuldade de acesso aos serviços e tratamentos, assim como 

encontram serviços precarizados para seu atendimento. Acreditamos que essas barreiras 

de acesso ocorrem devido ao RI, pois é ele quem determina o tipo de atendimento que 

será oferecido, mas sempre o entendendo dentro da dimensão estrutural. O olhar 

‘racializado’ sobre as mulheres negras faz com que no momento do atendimento, elas 

tenham o corpo menos tocado, que não sejam solicitados exames no pré-natal (de 

sangue, ultrassom obstétrico, de urina, glicemia em jejum, hemograma e sorologias), 

que as consultas demoram menos tempo, se comparado ao tempo dado a mulheres 

brancas e, nos processos de trabalho de parto recebem menos anestesia, atenção e 

cuidado. Ou seja, recebem um tratamento não humanizado em comparação às mulheres 

brancas. Tais práticas são baseadas em crenças e estereótipos criados sob os corpos de 

mulheres negras, como se elas fossem mais resistentes a dor, por meio de convicções 

que são dissipadas fazendo-as serem vistas como ‘mais fortes’, com ‘sangue mais 

grosso’ e como seres que possuem mais resistência. Uma ótica criada a partir dos 

olhares racistas da escravidão, um pré-julgamento que tem grandes impactos, acabando 

na não orientação e atenção necessária, baseadas em ideias equivocadas e 

preconceituosas (ASSIS, 2018).  

A sensação que temos a partir do que é visto nesses espaços de atendimento em 

saúde, é que na formação profissional de médicos e outros agentes o assunto não é 

abordado, é pouco discutido ou simplesmente não se dá importância à saúde de 

mulheres negras, e da população negra em geral. Como se sabe, os assuntos raciais não 

são tratados como primordiais e quando abordados são fragmentados de forma que não 

seja possível apreender a situação da população negra e do racismo dentro da totalidade. 

E dentro dessa hipótese, afirmamos que isso aconteça devido às estratégias do 

próprio racismo, dando invisibilidade a essas questões. E a questão de trazer ao 

profissional o conhecimento sobre as demandas da população negra está alinhada a 

política de educação permanente em saúde: 
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A Educação Permanente em Saúde (EPS) se configura como uma proposta 

de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações. A EPS se baseia na aprendizagem significativa 

e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Caracteriza-se, 

portanto, como uma intensa vertente educacional com potencialidades 

ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o 

processo de trabalho, autogestão, mudança institucional e transformação 

das práticas em serviço, por meio da proposta do aprender a aprender, de 

trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos constituírem-se 

como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional (MS, 

2017). 

 

A adesão aos tratamentos, muito diz sobre a maneira que os profissionais estão 

atingindo os usuários, a forma como as políticas e programas estão estruturados e seus 

funcionamentos. Os Assistentes Sociais, a partir de seu Código de Ética, Projeto ético-

político e caráter político e pedagógico, são profissionais capacitados a trabalharem a 

Educação Permanente em Saúde com os profissionais da Atenção Básica e os próprios 

usuários. Elaborar essas indagações e reflexões pode trazer uma maior qualidade nos 

serviços de atendimento para a população negra, daí a necessidade desses profissionais 

do campo em questão estarem engajados às demandas, às particularidades e 

necessidades das mulheres negras, bem como da população negra no geral (MS, 2017). 

Pensando a educação em saúde com as próprias mulheres negras, trabalhando sua 

autonomia, e a partir delas.   

A garantia de saúde para as mulheres negras perpassa pelos direitos de cidadania, 

por implementação de políticas de reparação social à população negra, o pleno emprego, 

o direito à educação de qualidade, às políticas urbanas e de habitação, ao lazer, a 

segurança e aos demais direitos sociais básicos ao cidadão.  Não nos contentamos aqui 

com a “condenação” das mulheres negras a uma condição de subalternidade. E por isso, 

nos desafiamos a enfrentar essas situações que impactam sobre elas. É preciso repensar 

nossa prática profissional buscando no campo social e político garantir seu direito de 

saúde, seu direito de condições básicas de existência e seu direito e mobilização à 

resistência diante dessa realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da discussão apresentada neste trabalho, é possível tecer algumas 

considerações sobre o racismo estruturado em nossa sociedade. Fica evidente que o 

racismo, tanto em sua dimensão estrutural, como a institucional, não permite à 

população negra acessar bens e serviços que atendam suas necessidades. Como 

Munanga (2003) nos diz, “o racismo no Brasil é um crime perfeito” extremamente 

sofisticado, o que dificulta sua identificação e reconhecimento, pela sociedade no geral 

e pelos profissionais de saúde.  

O Movimento Negro no Brasil, desde a Abolição vem através de muito esforço e 

luta, pressionando o Estado juntamente com outros agentes da sociedade pelo 

reconhecimento das desigualdades por raça e em prol da criação de mecanismos que 

permitam a população negra acessar os direitos sociais básicos a partir da criação de leis 

e políticas públicas. Mas, o RI permanece como fruto da colonização e escravismo, 

limitando o acesso aos serviços de saúde a essa população.  

No Programa IST/AIDS de Seropédica/RJ, onde foi realizado o levantamento de 

dados não havia uma Assistente Social, o que pode ser encarado como algo 

estruturalmente estratégico do racismo. Constatamos o quanto seria importante para as 

mulheres infectadas por sífilis, o acompanhamento por uma profissional do Serviço 

Social tendo em vista que dentre os nossos onze princípios do Código de ética 

Profissional está o “Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática” (CFESS, 1993). Ou seja, está posta neste 

documento a relevância da conduta e do posicionamento profissional, de forma de 

combater o racismo e viabilizar acesso a saúde a essas mulheres historicamente 

desumanizadas, contribuindo para a instrumentalização desse segmento e contribuição 

na reversão do quadro em que se encontram.  

E quando se trata da mulher negra, que sofre com múltiplas opressões essa é 

estratégia primordial.  Tudo isso na perspectiva de não perpetuação do RI. E cabe 

destacar, que as políticas em retrocesso e sucateadas são justamente as políticas que 

poderiam mudar a realidade das mulheres negras, tirando-as do lugar de 
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subalternização, nos fazendo retornar a necessidade de luta por voltar a agenda pública 

assuntos específicos da mulher negra, saúde, questões de gênero e principalmente o 

racismo. Assim, contatamos que não é tarefa somente do assistente social, mas sim da 

coletividade.  

Constatamos, neste estudo, que negar políticas públicas à população negra é dar 

continuidade aos discursos que negavam o reconhecimento do negro como cidadão, é 

realçar as novas formas de hierarquizações alicerçadas em torno da exploração desses 

sujeitos.  

Em oposição a essa postura de negação histórica, é preciso construir caminhos 

para o enfrentamento do racismo estrutural e institucional.  É preciso se opor e lutar 

contra essas formas de violência, por meio de articulações e estratégias, que reconheçam 

os direitos da população negra e implementem políticas públicas que os assegurem. 

Defendemos então, a real implementação da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra que esse ano completa dez anos, mas é pouco divulgada. E que isso 

ocorra a partir de ações que sejam executadas por todo o país, trazendo seu 

reconhecimento sem maiores danos ou penalizações à população negra. Trata-se de 

tarefa árdua e que no atual contexto político se complexifica. Porém, seguiremos na luta 

antirracista sempre!  
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