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PARTE III

TECNOLOGIAS GENÉTICAS E IDENTIDADES
ÉTNICO-RACIAIS EMERGENTES



USOS POLÍTICOS DA LEUCOPENIA
E DIFERENÇA RACIAL NO BRASIL

CONTEMPORÂNEO

Elena Calvo-Gonzáles

Introduçáo

 A associação entre raça, biologia e tecnologia remonta ao nas-
cimento dos modelos c" "lenhficos de classificaçâo hierárquica da
diversidade humana Das medições de crânios do racismo científico
do século XIX às análises genéticas contemporâneas sobre grupos
populacionais que empregam como base de classificação das amostras
tomadas diferentes grupos denorninados abertamente de raças ou
implicitamente omcldentes com grupos anteriormente tidos como

C  " "

raciais (estudos que, por sua vez, podem tanto refutar como confir-
mar a existência de raças enquanto realidades biológicas), há um
elo histórico entre a aplicação de tecnologias na medição de certos
corpos e a formulação de ideias sobre raça. Neste elo entre aplicação
de tecnologias e construção de verdades científicas sobre a natureza
racial, é central a contribuição das ciências, e especialmente da Bio-
medicina, tanto na formulação histórica das ideias sobre diferença
racial, quanto na sua manutenção e reformulação contemporânea.
Assim, o uso do termo raça tem sido mantido corriqueiramente em
um número considerável de estudos da comunidade cient~fi,~~,-~~',«~~ ~~~,as o~as~ões o ~o~o ~ omprogado .ostos es~2==m~2
ção aos acalorados debates, seja dentro das ciências naturais ou das
ciências sociais, em torno do seu uso. Já em outros casos, é feito um
uso de maneira consciente (Rosenberg etaL, 2003; Risch, 2000), com



um posicionamento explícito de defesa do uso de categorias raciais,
definidas num misto de ancestralidade autodeclarada e características
fisicas, da aparência externa ou de marcadores moleculares, como
pertinentes para interpretar e lidar com a diferença biológica entre
seres humanos e sua relevância para o desenvolvimento de certas
doenças e seus agravos (Burchard et al., 2003; Móuntain & Risch,
2004). Estas posições têm levantado polêmica não somente em torno
da validade científica da associação entre raça e doença, mas também
em relação às categorias raciais serem ou não uma boa aproximação
da ancestralidade biológica (íFishkoff & Kidd, 2004; Pena, 2005;
Ossorio & Duster, 2005; Sinha et al., 2006; Frank, 2007).

Por outro lado, e apesar das críticas ao uso do conceito raça
enquanto realidade biológica para a classificação dos indivíduos,
o uso do termo enquanto construto social que impacta tanto em
experiências de âmbito individual quanto de certos grupos tem sido
mantido como categoria de análise até por autores que discordam da
posição que acredita na existência biológica de diferenças raciais a
priori. O uso da categoria como constrnto social que impacta a vida
e o cotidiano das pessoas pode ser dividido em duas grandes linhas.
Uma primeira, que foca mais na análise de indicadores estatísticos
para mostrar que, apesar de não serem realidades biológicas, as ra-
ças agem enquanto categorias nativas socialmente construídas em
sistemas hierarquizados de racismo que contribuem para a repro-
dução das desigualdades em geral e das iniquidades em saúde em
particular (Guimarães, 1999; Lopes, 2005). Esta abordagem se faz
especialmente presente nos argumentos a favor de políticas públicas a
serem implementadas para reduzir estas desigualdades, notadamente
dentro do campo chamado de Saúde da População Negra (ver Maio
& Monteiro, 2005). A segunda abordagem aprofunda a análise de
como estas categorias nativas agem, argumentando que, apesar de
raça não constituir uma realidade biológica prévia, no entanto, e
pelo fato de afetar o modo como as pessoas vivenciam o mundo, a



raça é constitutiva dos corpos e dos processos de adoecimento destes
(Dressler & Santos, 2000).

O uso de raça enquanto construto social, e especialmente sua
aplicação em políticas públicas, não está isento de críticas. Além de
apontar o possível ofuscamento que o foco nas desigualdades raciais
pode dar a outro tipo de desigualdade, como por exemplo econômica
ou de classe (Souza, 2006), a maioria dessas críticas se refere à não
possível separação entre raça como realidade social da sua linhagem
enquanto categoria biológica. Para alguns destes autores, a história
do conceito, assim como seu uso continuado em meios científicos
ou popularmente como categoria de diferenciação biológica entre
grupos, faz deste um termo que contribuiria para "fixar" as catego-
rias raciais enquanto realidades biológicas existentes a priori fora
de todo contexto social (Gilroy, 2000). No caso do Brasil, a estes
argumentos (Azevedo, 2004; Pena, 2005) une-se a discussão sobre
a suposta fluidez e multiplicidade das categorias raciais em uso no
país, sobre a miscigenação como característica biológica e cultural do
país, assim como sobre o uso de indicadores estatísticos de bem-estar
como base de análise do impacto que a raça tem na configuração das
desigualdades, questionando-se especialmente a junção estatística
dentro da categoria "negro" da somatória de autoclassificados "pre-
tos" e "pardos" (Fry, 2000; Carvalho, 2004; Santos & Maio, 2005;
Magnoli, 2005).

No contexto deste debate sobre a possível separação ou não da
categoria raça entre realidade social ou biológtca, assim como suas
possíveis aplicações no campo das políticas públicas, são centrais
os argumentos sobre a validez do tipo de verdade que dão legitimi-
dade ao uso do termo. Neste sentido, a concepção moderna de raça,
que pode ser traçada ao século XIX, já nasce, usando o termo de
Bruno Latour (1991), como um híbrido entre sociedade e natureza
(ver Wade, 2010). O termo raça mobiliza, desde a sua origem até os
nossos dias, argumentos tanto sobre a natureza (ou biologia), através



da medição e classificação de certas características físicas e morais
dos corpos, quanto sobre a sociedade, no sentido do conceito estar
inscrito dentro de relações hierarquizadas entre indivíduos e grupos
populacionais ao mesmo tempo que contribui à significação destas
relações.

Para analisar de que maneira esses discursos sobre raça en-
quanto realidade social ou biológica mobilizam verdades que, por
sua vez, são mobilizadas politicamente, apresento dois estudos de
caso, ambos localizados na Região Metropolitana de Salvador,
Bahia. O primeiro lida com os argumentos empregados na década
de 80 e 90 do século XX por parte de industriais sobre a natureza
racial da contagem baixa de leucócitos (leucopenia) para explicar a
existência desta entre operários da indústria química, atribuída por
outras fontes, tais como entidades de classe e sindicatos, à existência
de contaminação por benzeno entre estes trabalhadores. O segundo
estúdo de caso centra-se no uso da leucopenia como especificida-
de racial empregada tanto por ativistas da área política da Saúde
da População Negra quanto pòr alguns cientistas em discussões
em torno da necessidade de se estabelecer valores de referência
ditos raciais para o leucograma. Pretendo com estes dois casos
apontar como a construção das ideias sobre diferença racial estão
relacionadas à constituição do modelo de verdades sobre o corpo
dentro da Biomedicina. Ao mesmo tempo, sinalizo os usos políticos
contemporâneos dessa associação entre leucopenia e negritude,
tanto em contextos de esvaziamento de lutas sindicais, através da
estigmatização do corpo negro enquanto "diferente", quanto de luta
pelo reconhecimento da existência de iniquidades raciais em saúde
no Brasil. Aponto assim o modo como as diferenças indicadas pela
tecnologia de contagem de leucócitos são ressignificadas no con-
texto contemporâneo de uso das categorias "negro" e "população
negra" dentro de discussões sobre desigualdades sociais pautadas
numa releitura da sociedade brasileira,



Leucopenia: sobre modelos de medicina
O estabelecimento da leucopenia como condição médica deve

muito à mudança de "estrutura profunda" no século X/X apontada por
Michel Foucanlt, que implicaria passar a considerar a doença, de uma
entidade que habitava o doente, uma condição processual do corpo.
Esta mudança é associada por Foucanlt à reorganização da profissão
e treinamento médico, ao surglmento de técnicas investigativas, assim
como à transformação da clínica como lugar onde os corpos dos pa-
cientes são objeto desse novo modo de olhar (Foucault, 1
essa mudança, o lagnostlco não podia ser mais feito simplesmented "  ,  . 976) Apos
escutando as queixas e experiências vividas dos pacientes e consultando
tabelas nosológicas, precisando-se da aplicação de tecnologias para
chegar ao diagnóstico por meio da análise do corpo do paciente. Apesar
da importância do estabelecimento da clínica enquanto es a o ne
mudança de paradigma, no final do sécu1- v,.,, .  .  P  ç  s s a~u AL, X a maioria do conhe-cimento sobre as doenças ainda era produzida pelo médico de família
dentro de um modelo de individualismo médico. O deslocamento da
produção de verdades médicas para lugares tais como laboratórios de
patologia localizados dentro de hospitais se aprofundaria no começo
do século XX, quando, segundo Keith Wailoo (1999), podemos traçar
a mudança de poder em direção aos centros de pesquisa médicos. Esta
mudança vida acompanhada do desenvolvimento e da popularização
de técnicas cada vez mais refinadas de diagnóstico médico. Assim,
por exemplo, apesar das primeiras técnicas de contagem de eucocltos

1 "  .através de esfi'egaço sanguíneo com uso de colorações datar do final
do século X/X, quando Paul Ehrlich conseguiu identificar três tipos de
leucócitos (neutrófilos bn-~~,, a~umos e eosinófilos, nomeados de acordo às
colorações usadas para identificá-los) (Weaver, 1954), não seria até o
século XX que as técnicas de contagem de células sanguíneas seriam
popularizadas, datando de 1910 o Primeiro departamento de sangue
(as chamadas blood wards), no Hospital Geral de Massachussets nos
Estados Unidos (Wailoo 1999: 85). As verdades que as tecnologias mé-



dicas de exame do sangue aplicadas nos laboratórios poderiam produzir
sobre as doenças, identificando e inclusive criando novas condições
médicas, influiriam de maneira importante nas concepções sobre a
"natureza" do corpo, tal e como Emily Martin mostra no seu estudo
sobre a imunologia e o modelo contemporâneo de corpo "flexível"
(Martin, 1994). Apesar das tecnologias médicas terem que disputar a
primazia em diferentes momentos históricos com outras abordagens
médicas, como por exemplo a anatomiapost-mortem, o tamanho do
seu sucesso só pode ser medido pelo refinamento cada vez maior e
pela popularização dessas tecnologias, que passam a ser empregadas
corriqueiramente em vários contextos de atenção à saúde. O uso cada
vez mais cotidiano dessas tecnologias impacta as concepções sobre
corpo e raça tanto de médicos quanto, como veremos mais adiante,
de pacientes.

No entanto, as mudanças nessas concepções da natureza bio-
lógica dos corpos passariam pelo estabelecimento de um consenso
em tomo aos significados dessas técnicas enquanto canais para
acessar a verdade dos corpos. Nesse sentido, o estabelecimento de
um consenso médico em relação aos valores considerados normais
e anormais dos resultados da aplicação de tecnologias de análise dé
componentes do sangue, e da legitimidade de outras representações
do porquê desses valores, como veremos nos estudos de caso a serem
analisados, estão inseridos nas lutas de poder sobre a construção de
verdades em relação ao âmbito do biológico e do social.

Leucopenia na indústria: sobre exposiçáo ao benzeno e a
natureza dos corpos dos trabalhadores

O reconhecimento da existência de um elo entre a exposição ao
benzeno e o surgimento de sintomas de doença está intimamente
ligado ao desenvolvimento de técnicas hematológicas. A identifica-
ção, na década de 1910, de um histórico de exposição ao benzeno
em indústrias dos Estados Unidos como causadora de destruição de



células sanguíneas (na condição médica chamada à época de anemia
aplástica) está relacionada à identificação de lesões medulares em
pacientes já falecidos ou à identificação da queda do número de cé-
lulas sanguíneas empacientes vivos. E, mais ainda, esta identificação
precoce- na década de 1910 nos Estados Unidos - nos remete à ideia
de diferença de corpos, mesmo antes da exposição ao benzeno estar
associada à leucopenia e de esta estar identificada, por sua vez e dentre
outras situações que podem provocá-la, à natureza biológica do corpo
negro. Assim, Alicia Hamilton, uma ativista da saúde pública que na
década de 1910 tinha identificado a anemia apl~ística causada pelo
benzenismo (ou envenenamento por benzol, como era denominado
nessa época) como o trágico final no drama dos trabalhadores fabris
explorados nas indústrias, passada, em meados da década de 20, a
considerar a doença como um problema da sensibilidade de certos
indivíduos ao benzeno e de práticas não adequadas de manejo da
quantidade e tempo de exposição ao produto ao qual estes traba-
lhadores mais sensíveis poderiam estar submetidos (Wailoo, 1999:
93-95). O foco central no controle do benzenismo, no lugar de se
centrar na proibição de qualquer exposição à substância, passada a
ser feito pelo controle periódico da saúde dos trabalhadores, incluindo
o monitoramento das jornadas perdidas por motivo de doença e a
aplicação periódica de exames de sangue para verificar a presença
de anemia aplástica. O problema não era o produto químico, e sim
as especificidades biológicas (ou da natureza) de certos corpos.

Esta argumentação sobre a "especificidade" de certos corpos em
relação à exposição ao benzeno retornaria nos argumentos da década
de 80 sobre benzenismo e leucopenia no Brasil. A identificação da
leucopenia como estágio anterior ao desenvolvimento de consequ-
ências mais graves do benzenismo, e por conseguinte passível de
intervenção na vida do trabalhador afastando-o da exposição ao
produto químico supostamente causadora do problema- seja através
do remanejamento dentro da indústria para atividades que não têm



contato com o produto, seja para seu afastamento definitivo - segue
a linha do monitoramento aos trabalhadores expostos ao benzeno
como solução para o problema da intoxicação por benzeno (Augusto
& Novaes, 1999). Porém, a mesma condição leucopênica considerada
como acidente de trabalho, podendo o portador receber direitos da
Previdência Socia, como "auxílio-doença" ou "aposentadoria por
invalidez", é considerada pela hematologia e pela própria clínica
do trabalho como inconclusiva da condição de caso de benzenismo
(Correia, 1998). Assim, para a prática da hematologia, a contagem
baixa de leucócitos não pode fornecer um dado conclusivo de benze-
nismo, pois pode não haver uma relação necessária entre exposição
ao benzeno e surgimento de leucopenia, nem entre a exposição ao
benzeno, o grau de leucopenia e o desenvolvimento de aplasias e
leucemias como consequência dessa exposição.lAlém da leucopenia,
precisa haver outras manifestações do benzenismo, seja por com-
provação de lesão de medula (também, por outro lado, considerada
pela hematologia como inconclusiva) ou da exposição ao benzeno no
ambiente de trabalho, requerendo assim medidas que estão fora do
âmbito da hematologia. Ao mesmo tempo, e segundo alguns textos
da hematologia, a leucopenia pode ser considerada como condição
de normalidade de certos indivíduos, o que faria com que, segundo
alguns autores, como o hematologista baiano Celso Guerra, caso o
valor de referência tido como normal seja de 5.000 leucócitos por
milímetro cúbico de sangue (considerado no começo da década de
80 como valor de referência), 5% da população do Brasil seria con-
siderada leucopênica. Para este hematologista, que representa a visão
da leucopenia enquanto condição do corpo negro, há trabalhos, no
Brasil e no exterior, que "aceitam o valor de 4000 glóbulos brancos
para a raça branca como limite para definir leucopenia e merecer
alguma atenção do médico". Guerra continua argumentando que

1 Sobre a diferença entre as abordagens da Medicina do Trabalho e da Saúde do Trabalhador
em relação ao caso de leucopenia e benzenismo, ver Augusto & Novaes (1999).



"não podemos esquecer que as pessoas descendentes de raça negra
apresentam como regra (ênfase minha) valores mais baixos de gló-
bulos brancos" (Guerra apud Correia, 1998: 1). A raça branca, assim
como sua "oposta", a raça negra, são consideradas como sendo tão
evidentes que não precisam de uma definição para delimitar quem
seriam, no Brasil, os indivíduos considerados como pertencentes à
primeira e aqueles pertencentes à segunda. Note-se, assim mesmO,
a ausência, apontada por Costa (2002), de amarelos e indígenas
dentro desse esquema de divisão racial bipolar (negro/branco) da
população. O argumento da especificidade racial da leucopenia e sua
negação como marcador para casos de benzenismo nessas situações é
ilustrado no seguinte diálogo entre um médico do trabalho e Mateus,
um trabalhador do Polo Petroquímico de Camaçari, que o sociólogo
Luiz Correia relata:

Mateus: Doutor, eu estou com um problema que eu nunca tive,
eu estou sentindo uns sintomas e eu acho que devo me afastar
pra ver se eu ainda tenho recuperação...
Médico: Você não tem nada pra se afastar, você é de onde?
Mateus: Eu sou baiano.
Médico: Mas você, raça mestiça, raçanegra, tem tudo pra ter os
leucócitos baixos...
Mateus: Mas doutor, antigamente, eu vou mostrar aqui pro senhor
alguns exames que eu fiz antigamente, tá vendo aqui doutor?
Meus resultados [de exames de leucograma] têm 7500, 7200,
nessa época eu era branco? Porque hoje estou com um problema
adquirido aqui dentro da empresa eu sou preto?
Médico: Não comente isso com ninguém, não fale com seu
chefe não...
Mateus: Eu acho que eu tenho que falar, o senhor me disse que
eu era preto porque eu estou doente...
Médico: Ora rapaz, se você quer se complicar, se você quer se
afastar, eu vou lhe encaminhar para o INSS... (Correia, 1998:174)



A associação da leucopenia como condição do corpo negro foi
fortemente contestada pelos sindicatos tanto na Bahia quanto nacio-
nalmente. Assim, o hematologista Celso Gúerra, citado anteriormen-
te, foi identificado por ativistas sindicais, em reuniões e publicações,
como um dos atores interessados em manter a associação entre leu-
copenia e corpo negro com a intenção de proteger os interesses das
indústrias envolvidas nos casos de benzenismo.2 Para os sindicalistas,
o argumento racial para explicar a diferença no valor de referência da
contagem de leucócitos toma-se assim parte do processo de luta de
classes. Este processo de significação do corpo negro dentro da luta
de classe estaria exemplificado no uso do argumento da especifici-
dade racial da leucopenia pelas indústrias em processos trabalhistas
envolvendo trabalhadores que apresentavam esta condição.

Por outro lado, se há uma rejeição entre sindicalistas a esta as-
sociação entre leucopenia e corpo negro, há ao mesmo tempo um
desconforto entre certos setores do sindicalismo e entre muitos traba-
lhadores devido ao fato que, nos exames pré-admissionais instituídos
no processo de lutas em torno ao benzenismo como necessários para
conseguir emprego nestas indústrias, inclusive para posteriormente
poder comprovar a condição leucopênica como resultante de exposi-
ção industrial ao benzeno, alguns indivíduos eram identificados como
leucopênicos e não eram contratados. A associação entre leucopenia e
"corpos desviantes" levou à estigrnatização e a exclusão destes traba-
lhadores de um dos mercados de trabalho que, dentro do contexto do
estado da Bahia e, até pouco tempo atrás, oferecia melhores salários
e condições de trabalho para trabalhadores sem formação de nível
superior (Agier, Castro & Guimarães 1995). Sendo que o trabalho na
indústria petroquímica era uma das avenidas para a mobilidade social
de grupos não brancos na Bahia, a não contratação supunha uma perda
de oportunidades econômicas e de ascensão social que, por sua vez,

2 Ver Vanguarda Operária, n. 2, ago./out. 1997. Disponível em: <http://www.intemationalist.
org/leucopenia.html>. Acesso em 07/12/2009.



teriam um impacto no processo de desestigmatização do corpo negro
através da possibilidade do incremento do consumo e a valorização
que este tem na sociedade contemporânea (Sansone, 2002; 2004).

De certa maneira, a condição ambígua da leucopenia dentro da
hematologia leva ao seu uso contraditório e, poder-se-ia argumentar,
manipulador dentro do âmbito trabalhista. Assim, dentro do contexto
do mercado de trabalho, a leucopenia ora era considerada como con-
dição normal do corpo negro nos processos trabalhistas, ora como
incapacitante para contratação. A associação entre leucopenia e corpo
negro implica, por sua vez, a associação da população da Bahia com
uma imagem de população "de cor", "suspeita" de miscigenação
mesmo quando o indivíduo não apresenta marcas fenotípicas extemas
de ancestralidade africana. A condição ambígua das características
raciais da população baiana se apresenta como pairando sobre todos
os corpos, podendo ser invocada por motivos políticos. No entanto,
e como veremos na discussão sobre a necessidade de se estabelecer
valores de referência raciais para o leucograma, a ambiguidade do
caráter racial da população baiana pode não ser mobilizada em con-
textos que associam a condição leucopênica à condição do corpo
negro, a depender dos atores envolvidos.

Diferença racial implica em diferentes valores?
A primeira vez que presenciei a menção à diferença de valores

de referência para o leucograma de caráter racial foi durante minha
pesquisa de campo em um hospital na Bahia que cuida de pacientes
com doenças hematológicas,3 onde testemunhei o seguinte inter-
cãmbio entre uma médica da instituição e uma paciente. Apresen-
tando resultados de contagem baixa de leucócitos num hemograma

Na época em que presenciei este intercâmbio, o motivo de minha presença nesta ins-
tituição de saúde era a realização de uma pesquisa (aprovada pelo comitê de ética da
Fiocruz-CP GM arecern"q  ,  p tnnero 93/2006) sobre os processos atraves dos quais a doença
falciforme se apresentava, dentro e fora de contextos médicos, enquanto "doença da
população negra" (ver Fry, 2005; Laguardia, 2006).



realizado a pedido de seu médico, a paciente, uma mulher jovem
moradora do interior da Bahia, tinha sido encaminhada à triagem
do serviço de referência em hematologia. A médica que naquele dia
estava encarregada de realizar a triagem olhou para os exames da
paciente e logo argumentou:

"- Pode ficar tranquila com esses seus neutrófilos, ô, eu também
tenho eles baixos, é normal na população negra.., pode parecer que
não, mas eu também tenho um pé na cozinha!".

A paciente, da mesma cor da médica, o que localmente é chama-
do, dentre outros termos, de "morena clara", olhou de novo para a
médica e deu um sorriso tímido para a sua acompanhante, uma mulher
de meia-idade, de tonalidade de pele parecida. Quando a médica saiu
para ir procurar um documento relacionado ao prontuário da paciente,
esta se voltou para a sua acompanhante e, em voz baixa e apontando
para um pelo que a acompanhante tinha no braço, que se destacava
por ser mais comprido do que os outros, disse "isso aí é por causa
da mistura, aí saem essas coisas loucas, não. ouviu a doutora, não?".

Essa identificação entre leucopenia e população negra se apre-
sentaria de novo mais tarde quando fui convidada a participar, como
pesquisadora associada ao Centro de Estudos Afro-orientais da Uni-
versidade Federal da Bahia, de um encontro organizado pelo Labo-
ratório de Imunologia e Biologia Molecular do Instituto de Ciências
da Saúde dessa mesma universidade, intitulado "Aspectos étnicos
e valores de referência de parâmetros clínicos laboratoriais". Nesse
encontro, a leucopenia, de novo, surgiu como exemplo da necessidade
de se adequar os dados empregados como valores de referência nos
laboratórios de análises clínicas à realidade da diversidade racial da
população baiana. Esse evento contou com a participação de uma
geneticista, duas biólogas, duas ativistas do campo da Saúde da Po-
pulação Negra, alunos do programa de pós-graduação em imunologia
da UFBA e dois antropólogos, um deles, eu. Segundo argumentos
de uma das biólogas que tinha organizado o evento, o objetivo da



reunião era discutir a necessidade de se estabelecer valores de refe-
rência ditos étnicos para alguns exames laboratoriais. Dentre esses
exames, estava o leucograma, bloqmmlca que coordenava o eventoA  «            ,

explicou que auxiliares de enfermagem que trabalharam no centro
de referência de hematologia do estado tinham que pedir a certos
pacientes que, antes de retirar o sangue, dessem uma volta no prédio
para que os valores dos exames desses indivíduos "batessem" com os
valores de referência tidos como normais? Após a apresentação de
todos os participantes, abriu-se espaço para apresentações de dados e
debate. A geneticista participante fez uma apresentação empregando
dados sobre marcadores de ancestralidade genômica, sobre a natureza
mlsclgenada da população brasileira. Uma das tlvlstas da Saúde

a  "  "da População Negra, que trabalhava para a Secretaria Municipal
de Saúde da prefeitura de Salvador, argumentou pela necessidade
de se adequar os valores que eram usados como referência, pois,
segundo ela, estes correspondiam aos valores de branco e não eram
adequados reahdade da população baiana. Segundo esta twlsta,à  

a  °  "haveria um descompasso entre os saberes da medicina e a realidade
da população baiana, o que levaria à negação das especificidades da
população local. Uma das bioquímicas participantes expandiu esse
argumento, indicando como os valores de referência atuais faziam
com que muitos dos exames de baianos dessem alterados quando, na
verdade, tinham valores normais, só que não eram considerados como
tais. A discussão centrou-se, então, na necessidade de se estabelecer
uns valores que fossem adequados. Questionada pela população entre
a qual tinham sido feitos estudos que tinham dado lugar aos valores
de referência existentes na atualidade, duas das participantes do
departamento de Imunologia da UFBA indicaram que estes tinham
sido feitos sob financiamento de companhias farmacêuticas, na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, apontando como estes dados eram "de

4    pos esforço físico intenso, há urna condição tr ' " "A "
leucócitos (Guerra et al., 1987). ansltona de aumento da contagem de



branco". Perguntei se havia dados locais sobre os valores médios da
população local, tanto branca quanto negra, obtendo uma resposta
negativa e apontando uma pesquisa na época em andamento sobre
este tema.» O interessante foi que, durante a discussão, em momento
nenhum foi mencionada outra categoria racial que não a de branco,
exceto na apresentação, por parte do outro antropólogo participante,
de fotografias de um município do interior da Bahia e no comentário
feito por ele de como havia um elo entre negritude e pobreza que,
segundo ele, poderia ser estendido ao resto da Bahia. Uma aluna da
pós-graduação em imunologia questionou esta equação entre pobreza
e negritude, argumentando que, no interior do estado, existiam co-
munidades nas quais as pessoas se autoidentificavam como brancas
e no entanto viviam em condições extremas de pobreza. Ao mesmo
tempo, questionou a ideia de que todo mundo que não fosse consi-
derado branco se considerasse a si mesmo como negro, argumento
que não foi levado adiante, nem obteve resposta por parte de nenhum
dos apresentadores ou participantes no encontro.

Inexistia então uma reflexão sobre o lugar dessas futuras catego-
rias étnicas de valores de referência de pessoas que são classificadas
localmente como estando racialmente entre a categoria de branco e
de negro. Um dos hipotéticos motivos para explicar a ausência do
termo moreno ou mestiço nessas discussões, ausência que naquele
momento chamou poderosamente a minha atenção, é a aceitação,
dentro do ambiente acadêmico, de uma maneira mais fácil do siste-
ma de classificação racial que considera negro qualquer pessoa com
fenótipo, externo que apresenta alguma marca identificada como de
ascendência africana (como por exemplo ter o cabelo crespo). Ao

Em 2010 seriam publicados os resultados de uma pesquisa com 289 doadores de sangue na
Bahia que não encontrou diferenças significativas relacionadas ao valor "etnia" (no original
publicado em inglês, empregou-se o conceito "ethnicity", enquanto conceito [traduzido
como "etnia" no resumo em português], "Blacks'" enquanto categoria de autoclassificação
dos participantes e "African-american" na comparação dos resultados obtidos com os de
outros estudos, não apontando a equivalência em português da categoria "Blacld' usada
no texto [Felix et al., 2010]).



mesmo tempo, é importante levar em conta que a implementação de
um sistema de classificação que considere todas as pessoas que têm
algum grau de ancestralidade visível (os autoclassificados pardos na
coleta de dados estatísticos pelo estado, ou comumente chamados de
morenos ou mestiços)é um ponto central nas lutas de movimentos
sociais negros. O argumento por trás da justificativa desse sistema é
tanto estatística, pois os indicadores estatísticos destas duas catego-
rias são mais próximos do que a de ambos com a categoria branco,
quanto a consideração da categoria intermediária como responsável
por escamotear a identidade negra, onde o processo ideológico e
histórico (por exemplo através do fomento à imigração europeia)
de embranquecimento do país é considerado responsável pela va-
lorização ideológica e estética da branquitude, o que levaria muitos
indivíduos a se autodescreverem com a categoria identitária pardo
no lugar de usar a categoria preto (Guimarães, 1999).

Por outro lado, as falas das ativistas da Saúde da População Negra
estavam fortemente permeadas, assim como fora na apresentação
do antropólogo sobre a pobreza da comunidade do interior, por um
apelo à necessidade de se fazer justiça à população da Bahia, que era
considerada predominantemente negra e, enquanto tal, discriminada
ou, quando menos, não atendida pelas políticas públicas do Estado.
Esta noção de justiça incluía o ajuste à realidade local do uso da tec-
nologia de contagem de leucócitos e sua leitura através dos valores
de referência considerados normais. Foram relembrados os casos de
trabalhadores rejeitados pela indústria por não passarem no exame
médico admissional, que já tinha comentado na seião anterior. Assim,
a questão da justiça social era apresentada por estes atores como a
capacidade do estabelecimento médico de aceitar a diferença dessa
população, diferença no caso associada à natureza do corpo negro.

O que este estudo de caso nos aponta é como a construção da
diferença relacionada ao corpo negro pode estar perpassada tanto por
noções associadas ao mundo da biologia quanto por noções sobre a



sociedade, tais como desigualdade, justiça, e a necessidade de lidar
com essas iniquidades.

Conclus~ío
Apesar de se apresentar em contextos diferentes, considerei a

presença de maneiras próximas de se falar sobre raça nos dois estudos
de caso como um ponto interessante para comparar a leitura sobre a
diferença dos corpos e como esta é reinterpretada com base em noções
de raça ligadas ao campo da biologia ou da sociedade. Em ambos os
estudos de caso apresentados no meu argumento, a noção de diferença
racial enquanto biológica é feita criando-se um elo entre corpos pre-
sentes e ausentes, de diferentes países e momentos históricos, no caso
através da consideração de que os dados apresentados em pesquisas
dos Estados Unidos e Europa são aplicáveis à população baiana. No
entanto, se por um lado a leucopenia é interpretada como condição
natural, associada a características biológicas do corpo negro, tanto
por empresários quanto por ativistas da Saúde da. População Negra
ou profissionais que trabalham na área da biomedicina (incluindo
cientistas), por outro, a descrição da leucopenia como causada pelo
contexto trabalhista (e legal) que permite a exposição dos trabalha-
dores ao benzeno em algumas indústrias nos remete a noções sobre
desigualdade e posição social que não necessariamente concebem
a diferença em termos biológicos. Da mesma maneira que as lutas
sindicais em relação à contaminação por benzeno dos trabalhadores
estão ligadas à concepção da posição destes atores em relações de
poder mediadas pela ideia de classe, as lutas dos ativistas da Saúde da
População Negra estão ligadas à noção de posição desigual dentro da
sociedade brasileira. Porém, ativístas da Saúde da População Negra
incorporam à concepção de posição desigual na sociedade o conceito
de diferença do corpo negro. As iniquidades em saúde são traduzidas,
nos discursos e escritos de militantes desse campo político, tanto
pela posição subordinada da população negra e o desinteresse do



Estado na mudança desta, em argumentos que enfatizam a construção
social da desigualdade, quanto na negação por parte de atores do
Estado da diferença do corpo negro. Por exemplo, nos relatos sobre
ignorância por parte dos médicos que atendem essa população em
relação às doenças e especificidades em saúde da população negra,
os militantes do campo político da Saúde da População Negra, algum
deles inclusive já incorporados em instâncias de poder do Estado,
interpretam este tipo de situação ora como preconceito desses profis,
slonals e do Estado, nos conceitos de racismo e racismo institucional
respectivamente, ora corno inabilidade ou desinteresse por parte do
Estado, através dos seus agentes do sistema de saúde, em lidar com
essa diferença natural entre corpos. Assim, uma maneira de falar
sobre raça enquanto termo social é empregada nesses discursos ao
mesmo tempo que são mobilizadas noções sobre raça biológica, sem
haver uma diferenciação clara de que c    " "oncelto e empregado em que
momento.

Esta dificuldade em separar raça social de raça biológica pode ser
traçada à qualidade de híbrido deste conceito, assim corno ao fracasso
do processo de separação entre natureza,, ou biologia e sociedade.
Assim, o uso do termo raça implica necessariamente que ambos os
âmbitos vão estar mobilizados, tal como mostram os discursos dos
diversos atores envolvidos na discussão sobre a especificidade racial
da leucopenia. Esta mobilização pode ser feita tanto de uma maneira
consciente, como os estudos de caso apresentados neste trabalho,
quanto de um modo não consciente na vida cotidiana, sendo que os
corpos no Brasil experienciam o mundo através de categorias raciais
fruto de processos históricos que impactam o seu dia a dia.
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