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POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADE RACIAL:
Do DILEMA A AÇÃO

Monica Grin

O objetivo desse artigo é produzir uma reflexão sobre o tipo de avaliação que

segmentos do movimento social elaboram sobre políticas públicas, particular—

mente em um momento no qual o atual governo tenta escapar de um dilema

que ainda tem se mostrado de difícil superação: de um lado, a urgência de se

elaborar políticas de combate às desigualdades, que é meta de qualquer gover-

no democrático que reconheça a discriminação racial e a desigualdade social

que dela resulta; e, de outro, a sensibilidade para as especificidades das rela-

ções raciais no Brasil, de suas características sui generis, cuja intervenção exigi-

ria maior criatividade política do que as que se apresentam hoje.

Tal dilema por vezes nos faz crer que o governo está acometido de uma

espécie de paralisia decisória. Embora mobilizado pelas demandas do movi-

mento social, resguarda—se de decisões de caráter mais efetivo quando se trata

de combater o que o movimento social vem identificando como desigualdade

'racial'. As críticas que se dirigem ao governo fundamentam-se, em geral, na as-

sertiva de que ele ainda se vale de princípios universalistas ou mesmo do [mito

da democracia racial', e que tais crenças não permitiriam uma atuação política

mais vigorosa de combate a todas as formas de racismo e de desigualdade no

Brasil.

Longe de concluir pela incompetência tecnocrática ou pela ingenuida—

de ideológica do atual governo, ou mesmo pela crítica fácil de manutenção do

*mito da democracia racial', sugiro que possa ser mais interessante examinar o

dilema em relação ao qual o governo, não menos que a sociedade, ainda en—

contra dificuldade para “transpor.

O tema das desigualdades raciais e de seu combate por meio de políticas

públicas vem frequentando quase diariamente as páginas de jornais, as seções

de cartas e as bem-intencionadas colunas dos articulistas da grande imprensa.

E isso para não falar do Jornal Nacional e do Fantástico, todos empenhados em
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dar visibilidade ao tema da discriminação racial e da desigualdade, por vezes
num tom colado às estatísticas que os órgãos de pesquisa do governo —— princi—
palmente o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Instituto Brasi—
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) — vêm produzindo nos últimos anos.

O interesse que as agências governamentais e os formuladores de políti—
cas públicas devotam ao tema do combate ao racismo e à desigualdade 'racial', se
Visto da perspectiva da cultura política dos governos brasileiros (sejam estes au-
toritários ou democráticos), traduz-se, no mínimo, em óbvia ingerência pública
sobre assunto considerado ªtabu', & saber, o tema das desigualdades sociais em
cujo fundamento encontrar—se-ia & 'raça'. Pode-se dizer que essa nova direção po—
lítica dada à questão racial pelo governo Fernando Henrique Cardoso pressupõe
& *violaçâo' de um pacto tácito, há muito 'respeitado' por sucessivos governos re—
publicanos, segundo o qual a sociedade brasileira possui a marca da tolerância,
da convivência racial sem conflitos, da miscigenação e da democracia racial.1

Vale lembrar, para não se ir tão longe, que em 1988, por ocasião do cen-
tenário da Abolição, o então Presidente José Sarney referia—se à questão racial
nos seguintes termos:

Para mim e' um privilégio ser presidente da República quando o Brasil cele-
bra cem anos da Abolição, de poder proclamar com orgulho a raça negra li-

vre, aquela que aqui chegou com sua sensibilidade criativa, com sua músi-
ca, com sua beleza, com sua cultura. Os negros trouxeram da África o que

há de comovente e original na alma brasileira. (Discurso de José Sarney, por

ocasião do Centenário da Abolição, Serra da Barriga, 1988)2

Desde 1996, já em pleno governo Fernando Henrique Cardoso, obser-
vam-se as primeiras tentativas de redirecionamento das políticas públicas rela-
tivas à questão racial. O tema 'discriminação racial e desigualdades sociais que

x

1 Deve—se sublinhar, entretanto, que da perspectiva do debate intelectual, esse 'pacto' já fora
quebrado desde a década de 1950, particularmente com os trabalhos de Florestan Fernandes
(1978). '
2 Mais recentemente, o senador José Sarney vem contemplando o problema da discriminação
racial em versão menos culturalista. Seu Projeto de Lei de 1999 (nª 650), que institui quotas de
ação afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à educação
e aos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, assume um tom
cujo apelo à justiça e à reparação é fortemente sublinhado e cuja referência às políticas de
ação afirmativa aplicadas no contexto racial norte-americano e' particularmente ressaltada. Cf.
() site: http://www.interlegis.gov.br.
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dela advêm' abriga-se no guarda-chuva dos direitos humanos como questão a

demandar justiça reparatória, tal como revelado nos compromissos assumidos

pelo governo brasileiro em fóruns e acordos internacionais. O que estaria em

jogo nessas arenas, com efeito, é o tácito reconhecimento por parte do gover-

no, dos intelectuais e de grande parte da sociedade civil de que existe discri-

minação racial no Brasil e que tal fenômeno vem promovendo óbvios prejuízos,

sobretudo quanto às oportunidades econômicas e sociais à população negra.

Do ponto de vista legal, a Constituição brasileira de 1988 consagra co—

mo objetivos fundamentais da República: “Construir uma sociedade livre, justa

e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e & mar—

ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de

todos, sem preconceito de origem, raça, cor e idade e quaisquer outras formas

de discriminação'l3

De acordo com segmentos do movimento negro, por exemplo, trata—se de

um princípio que implica uma prestação positiva do Estado e que, portanto, “a

Constituição vigente prevê textualmente & adoção de políticas que promovam a

igualdade racial, corn a denominação que se queira dar a tal política" (Silva Ir.,

1996: 25). Ademais, a Constituição de 1988 estabelece formas de discriminação

positiva (portadores de deficiência física e combatentes), neste caso exceções

constitucionais ao princípio da igualdade expresso no artigo 5 da Constituição.

Ainda que sejam discutíveis as interpretações propostas por alguns cons-

titucionalistas4 quanto ao papel do Estado na promoção de políticas de igualda-

de racial, o fato é que os apelos à sensibilidade do governo para adoção de polí-

ticas compensatórias ou redistributivas vêm desde então surtindo algum efeito.

Passos significativos, se comparados & governos anteriores, já Vêm sen-

do dados pelo atual governo. Primeiro, através do Programa Nacional de Direi—

tos Humanos, instituído entre 1995 e 1996. Entre seus colaboradores, encon-

tram—se representantes da comunidade negra, membros dos ministérios e de

entidades civis. O objetivo a coroar tal iniciativa seria o de divulgar e mobili-

zar grupos do governo e da sociedade civil, a fim de formular políticas orienta-

das para diminuir ou superar níveis de desigualdades sociais e de violações de

direitos humanos.

3 Nesse espírito, o racismo torna—se crime imprescritível e inafiançável pelo Art. 5, XLII.

4 Cf. Neves, M. Estado democrático de direito e discriminação positiva: um desafio para 0 Bra—

sil. In: Souza, ]. (Org.) Multiculturalísmo e Racismo: uma comparação Brasil — Estados Unidos. Brasí-

lia: Paralelo 15, 1997.
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No que se refere particularmente aos negros, um decreto presidencial,
de 20 de novembro de 1995, instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI) com o objetivo de sugerir ações políticas de valorização da população
negra. Medidas de curto, médio e longo prazos foram elaboradas, sendo a mais
ousada & que propõe a formulação de políticas de cotas que promovam social
e economicamente & comunidade negra.

0 Presidente da República também criou, no âmbito do Ministério do
Trabalho, o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Em-
prego e na Ocupação (GTDEO), que tem como objetivos, entre outros, defi-
nir ações de combate à discriminação e estabelecer o cronograma para a
sua execução; este grupo teria também a incumbência de propor estratégias
de implementação de ações de combate à discriminação no emprego e na
ocupação.

Entre os anos de 1996 e 2000, podemos identificar algumas medidas
que, se ainda não foram adotadas na prática, ao menos povoam o horizonte de
intenções do governo:

1) Inclusão do quesito 'cor' nos instrumentos de apuração e de identifica-
ção de dados e pesquisas patrocinadas pelo poder público.

2) Parceria com & TVE/Fundaçâo Cultural Palmares/Ministério da Justiça
para veicular positivamente a imagem do negro na mídia.

3) Inclusão crescente da população negra na publicidade governamental,
pelo princípio de valorização da diversidade.

4) Organização de mapas das áreas habitadas por remanescentes de qui-
lombos e sua inserção na Internet.

5) Parâmetros curriculares nacionais valorizando também a população e a
contribuição cultural dos negros na construção da nação brasileira.

6) Programa do livro didático e TV escola visando à valorização da 'etnia
afro—brasileira'.

7) Apoio financeiro e técnico a programas de alfabetização e a cursos su-
pletivos promovidos pelo Movimento Negro e/ou destinados à popula—
Ção negra.

8) Projeto de qualificação de trabalhadores da população afro-brasileíra
visando geração de renda.

9) Eliminação, por parte dos agentes executores de políticas públicas, em
geral no Sistema Nacional de Emprego, de práticas que reproduzem a
discriminação existente no mercado de trabalho.

10) Apoio da comunidade solidária, em parceria com empresas privadas, a
projetos que se desenvolvem em comunidades carentes, mas que pro—
movem benefícios específicos para os negros.
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Ao longo de 2001, o tema da discriminação racial e das desigualdades

ganha um renovado fôlego na esteira dos preparativos para a Conferência

Mundial das Nações Unidas Contra o Racismo, em Durban, na África do Sul. A

demanda por cotas para negros no mercado de trabalho e na educação e reto—

mada por antigos atores nessa luta —— segmentos do Movimento Negro, por

exemplo —— e desencadeou uma onda de adesões de atores nunca antes direta-

mente envolvidos nessa questão. Todos quiseram falar e todos falaram.

O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul )ungmann,5 anunciou a

adoção de cotas para negros em seu ministério com repercussões nos três po—

deres e na sociedade. O Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, mesmo

insistindo que o seu ministério permanece orientado por princípios universa-

listas, anunciou recentemente um acordo de dotação com o Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento (BID), cuja destinação é para o reforço de cursinhos

pré—vestibulares para negros. Dez milhões seriam destinados ao Instituto Biko,

da Bahia.6

O Ministro do Supremo Tribunal Regional, Marco Aurélio de Mello,

reforçou o coro do executivo e manifesta-se sensibilizado com a questão ao

pedir medidas que viabilizem as mesmas oportunidades para negros e bran-

cos na sociedade brasileira. O Poder Executivo criou, em 5 de outubro de

2001, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que tem como

competência o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas afirma-

tivas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e

grupos sociais e étnicos afetados por discriminação racial e demais formas

de intolerância.

O presidente Fernando Henrique Cardoso, em discurso pronunciado no

Dia da Cultura (7 de novembro de 2001), incorporaria ao seu léxico político a

expressão “políticas de ação afirmativa', para ele uma alternativa adequada ao

alcance da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Referindo ao

Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), assim ele se expres-

sa: “0 Planfor é uma clara política de ação afirmativa. Sou favorável a políticas

de ação afirmativa. É preciso que haja clareza quanto a essas políticas para que

possamos levar isso adiante".7

5 Cf. as posições do Ministro Raul Jungmann, no site'. http://www.desenvo[vimentoagrariogovbn

6 Souza, P. R. A questão racial e a educação no país, O Globo, Rio de Janeiro, 30 ago. 2001,

7 Discurso do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, por ocasião do Dia da Cul—

tura, Palácio do Planalto, Brasília, 7 de novembro de 2001. Cf. a íntegra do discurso no site:

http://www.mre.gov.br.
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Alguns anos antes, num seminário em Brasília, em 1996, Fernando Hen-
rique Cardoso não se mostrava tão entusiasmado com a possibilidade de se
adotar esse tipo de política:

Por isso, nas soluções para esses problemas, não devemos simplesmente
imitar. Temos que usar a criatividade. A nossa ambiguidade, as caracterís-
ticas nâo—cartesianas do Brasil que dificultam em tantos aspectos, também
podem ajudar em outros. Devemos buscar soluções que não sejam pura e
simplesmente a repetição, & cópia de soluções imaginadas para situações
onde também há discriminação, onde também há preconceito, mas num
contexto diferente do nosso. É melhor, portanto, buscarmos soluções mais
irnaginativas.8

Renomados economistas adequaram a linguagem das políticas de ação
afirmativa e das cotas às suas agendas de pesquisa sobre desigualdades sociais,
reforçadas pelo impacto das estatísticas que revelam o abismo que separa
brancos de negros e pardos na sociedade brasileira. A economista e jornalista
Miriam Leitão, por exemplo, vem se empenhando para tornar visível e público
o debate sobre cotas no Brasil.9 Durante todo o segundo semestre de 2001, o
tema das cotas para negros ocupou a grande imprensa, nas seções de cartas,
nos editoriais e nas principais colunas de articulistas da grande imprensa, pa—
ra não falar na Internet, quase diariamente e em disputa com o bombástico 11
de setembro.

As mais recentes análises sociológicas e estatísticaslº têm revelado um
persistente padrão de discriminação racial difuso e velado, que opera em todos
os níveis da sociedade brasileira, mais especificamente nas oportunidades do
mercado educacional, o que explicaria, melhor o estágio atual de desigualdade
racial, cujas maiores vítimas seriam os negros (Hasenbalg & Silva, 1992; Henri-
ques, 2000). Neste caso, se a discriminação racial é uma fonte independente
de desvantagens para os negros — ou seja, causa eficiente de pobreza e priva-
ção, e de ausência de igual oportunidade em mercado liberal —, residirá no

8 Cardoso, F. H. Discurso de abertura do seminário internacional. In: Souza, ]. (Org.) Multicultu—
ralismo e Racismo: 0 papel da ação afirmativa nos estados democráticos contemporâneos. Brasília: Pa—
ralelo 15, 1997.

9 Cf. sua coluna Panorama Econômico, no O Globo de 24 de agosto de 2001.
10 Cf. Hasenbalg, C.; Silva, N. do V. & Lima, M. Cor e Estratificação Social. Rio de Janeiro: Contra
Capa Livraria , 1999.
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nível da cultura política, da moralidade e da justiça distributiva a solução para

as desigualdades raciais.

A evidência de que esse problema possa persistir como uma espécie de

dilema, & despeito da bem-intencionada tentativa do governo de combater as

desigualdades raciais, encontra-se no ainda Visível descompasso das percep-

ções raciais. De um lado, o reconhecimento da desigualdade entre brancos e

não—brancos (pretos e pardos) na pirâmide social brasileira, conforme as esta—

tísticas; de outro, a crença ordinária, de enorme eficácia simbólica, de que o

Brasil é ou Virá a ser uma democracia racial, e que qualquer apelo à racializa-

ção seria também uma forma de racismo. Ademais, enquanto segmentos do

movimento social e alguns intelectuais valem-se de sistemas de classificação

racial rígidos, a população utiliza-se de uma variedade expressiva de termos

para se autodefinir em matéria de raça, cor ou etnia (PNAD-1976; Datafolha,

1995; Schwartzman, 1999; Grin, 2002). Tal paradoxo revelado na dinâmica “ra—

cial' brasileira, pode—se dizer, tem sido a pedra no sapato' tanto para o sucesso

na luta pela racialização empreendida por significativos segmentos do Movi—

mento Negro, quanto para o governo, que não consegue transpor o aparente

paradoxo entre o realismo sociológico das estatísticas e o simbolismo da har-

monia racial como parte fundamental de nossa ideologia nacional.

Com efeito, para que o governo adote políticas públicas de recorte étni—

co/racial, ele deve antes supor ser a sociedade brasileira racialmente segmen-

tada. Isto significaria, a um só tempo, a desestabilização de uma cosmologia ra-

cial complementar e mestiça e & ªviolação' de uma “estrutura moral e afetiva'

que envolveria as relações entre sujeitos 'raciais' no Brasil (Freyre, 1987; Da-

Matta, 1991). Segue-se que, da perspectiva do estado das artes do debate polí—

tico sobre relações raciais no Brasil, parece não existir bases de consenso a

partir das quais o governo consiga extrair justificativas morais absolutistas ou

proposições políticas persuasivas para transpor unilateralmente esse dilema.

Entretanto, para todo efeito prático — afinal o problema da desigualda-

de racial está na pauta de reivindicações prioritárias de segmentos do Movi-

mento Negro dirigidas ao governo —, se a discriminação racial e, em conse-

quencia, & desigualdade racial e social vêm sendo política e oficialmente reco-

nhecidas (& despeito de diferentes explicações de natureza simbólica), o que

está em pauta de discussão a mobilizar segmentos do governo e da sociedade

civil são formas e estratégias de compensação, de desconto temporal, & serem

oficialmente adotadas pelo governo para aplacar desigualdades sociais que re-

sultam de discriminação racial.

Os números impressionantes da desigualdade entre 'negros' e *brancos'

no Brasil, veiculados pelas estatísticas nacionais, aguçam naturalmente & sen—
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sibitidade de um governo que se quer democrático. Segundo os dados da Pes-

quisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) de 1999, os negros (pretos

mais pardos) representam 45% da população brasileira, mas correspondem a

64% da população pobre e 69% da população indigente. Os brancos represen—

tam 54% da população total, mas apenas 36% dos pobres e 31% dos indigen—

tes. A escolaridade de um jovem negro com 25 anos é de mais ou menos 6,1

anos de estudo. Já um jovem branco de mesma idade tem cerca de 8,4 anos de

estudo. Oito por cento dos jovens negros entre 15 e 25 anos são analfabetos,

já entre os brancos, 3%; 5% dos jovens negros de 7 a 13 anos não freqíientam

& escola e somente 2% dos jovens brancos nessa faixa de idade.11 Os indicado—

res de morbidade e mortalidade apresentados no artigo de Fátima Oliveira (pu—

blicado nesta coletânea) revelam dados surpreendentes. Afirma-se que as mu-

lheres vivem em geral mais do que os homens. Todavia, quando se trata de

comparar o índice de mortalidade das mulheres negrás com o dos homens

brancos, esse padrão é violado: o percentual de óbitos antes dos 50 anos é de

40,7% para mulheres negras e 39% para o homem branco.

Ao se apoiar em pesquisas estatísticas para formular políticas públicas, o

governo paralisa-se diante da ambiguidade entre diagnósticos numéricos de de-

sigualdade racial e percepções e crenças raciais que não necessariamente ecoam

& dramaticidade dos dados empíricos em sua versão estatística. Há que se subli-

nhar que o atual governo tem crescentemente pautado suas estratégias de inter-

venção política em clara sintonia com o mundo das estatísticas. Talvez nenhum

outro governo tenha sido tão atento aos indicadores sociais que institutos nacio—

nais e internacionais apresentam sistematicamente: Instituto de Direitos Huma-

nos (IDH), PNAD, indicadores do Ipea, do Banco Mundial, censos etc.

E nesse espírito de bem—intencionadas iniciativas oficiais para o enfren-

tamento da exclusão social dos negros na sociedade que cabe uma questão cu-

ja reflexão merece ser mais densa. Por que, mesmo elaborando um vigoroso

quadro de potenciais políticas públicas orientadas para a população negra, 0

governo permanece conferindo importância e mesmo acalentado os valores da

mistura, da harmonia, da tolerância entre as raças e as religiões como bens ge-

nuinamente brasileiros, a despeito da aparente incompatibilidade destes com

as demandas de políticas de recorte étnico/racial? Por que o governo perma-

nece acalentado esses valores como marca nacional? Por que ainda utiliza essa

ideologia nacional como moeda de troca nos seus discursos em fóruns inter-

11 Esses dados podem ser encontrados em Ricardo Henriques (2000).
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nacionais? Seria a nossa dinâmica 'racial', do ponto de vista do governo, uma

lição que o Brasil estaria oferecendo para um mundo no qual os conHitos étni-

cos e religiosos são tão abundantes?

Por que esses valores são tão vitais nos discursos de Fernando Henrique

dentro e fora do Brasil? Por que o governo Fernando Henrique nos dá sempre

a impressão de querer uma saída para as desigualdades raciais que não signifi-

que jogar fora o bebê com a água do banho?

Cito mais uma vez Fernando Henrique em dois diferentes momentos, na

tentativa de revelar a raiz do dilema anteriormente desenvolvido:

Acho que a complexidade da nossa formação cultural deve ser usada de uma

maneira criativa. Aqui temos discriminação, aqui temos preconceito, mas as

aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, não é o mesmo tipo

de discriminação, não é o mesmo tipo de preconceito de outras formações

culturais. (Cardoso, 1998: 19)

O mundo será sempre bom e mau ao mesmo tempo, para desalento dos ma-

niqueístas. Fico a me perguntar se não é exatamente assim que nós, brasilei-

ros, costumamos sentir o nosso entorno. Nada nos soa absolutamente posi-

tivo ou írremediavelmente negativo. Somos refratários a lógicas binárias,

onde as opções são mutuamente excludentes... Tenho me pronunciado nas

últimas semanas contra o discurso do choque das civilizações. E continua-

rei a fazê-lo. Se não fizesse estaria traindo não apenas as lições do candom-

blé, mas o espírito do povo brasileiro, que sempre soube matizar suas cir-

cunstâncias. Um povo que repudia o terrorismo, mas se preocupa com as

causas da intolerância e da exclusão. Um povo que é parte do ocidente ju-

daico-cristão, mas não se esgota nessa dimensão de sua cultura... Por tudo

isso, hoje é um dia de grande alegria. Quero terminar dizendo que tenho

uma grande emoção de ser Presidente de um Brasil negro, de um Brasil mes-

tiço, de um Brasil branco. (Cardoso, 2001: 5-6) (cf. nota de rodapé nª 7)

A ambiguidade do discurso de Fernando Henrique Cardoso nada mais é

do que a expressão do dilema que aprisiona o governo brasileiro em seu intui-

to de combater as desigualdades 'raciais' no Brasil. Não parece claro, ao menos

na fala do presidente, que possamos reconhecer no Brasil uma ontologia birra—

cial na qual a sociedade se dividiria em negros e brancos. Se essa premissa não

está clara para o conjunto da população brasileira, como implementar políti-

cas que a pressupõem? É nesse ponto do argumento que me permito comentar

o texto de Fátima Oliveira, cujo conteúdo consiste da afirmação de que há
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doenças que acometem especificamente a população negra e que por isso me-
recem ser reconhecidas cientifica, política e sociologicamente em sua nature—
za étnico—racial. Para Oliveira, como informa no texto desta coletânea, quanto

mais cegos aos aspectos étnico—raciais de determinadas doenças, menores as

chances de sucesso na sua prevenção e no seu combate:

Conceitualmente, doenças étnico-raciais são aquelas cuja prevalência e/ou

evolução cursam de modo diferenciado em um grupo populacional racial

ou étnico (como brancos, negros, amarelos, judeus, ciganos etc.) e em mes-
tiços de tais grupos, podendo ter causa exclusivamente genética ou multifa-
torial. (..) Além disso, todas são doenças que têm uma interferência muito

íntima na saúde reprodutiva da mulher negra e na diminuição da Vida pro—
dutiva de negros em geral. (...) Tal perspectiva pode ser elucidada pela des—

crição dos seguintes agravos: diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial,
síndrome hipertensiva na gravidez, miomas uterinos e anemia falciforme.

Esses rígidos recortes étnico-raciais, para efeito de diagnóstico e cura,
nâo gozam, contudo, de unanimidade sequer na área da pesquisa médica. Si-
mone Monteiro, em seu texto publicado nesta coletânea, expõe as mesmas difi—
culdades que a área da saúde pública encontra para lidar no Brasil com recor-
tes étnico-raciais rígidos:

As recentes descobertas no campo da genética, particularmente aquelas so-

bre a decodificação do código genético humano, confirmam que, do ponto
de vista das ciências biológicas, o conceito de raça não existe, visto que ne-

gros, brancos e asiáticos diferem tanto entre si quanto dentro de suas pró-
prias etnias. Isto significa dizer que todos os seres humanos são da mesma

espécie, independentemente da aparência. (...) Considera-se que as relações
entre etnia/raça e saúde devem ser entendidas a partir de fatores econômi-
cos, históricos e socioculturais, incluindo os efeitos do preconceito étnico-
racial na definição dos agravos da saúde. Tal perspectiva deve levar em con-
ta as evidências sobre a falta de clareza e consistência conceitual dos ter—
mos raça, etnia e etnicidade na produção científica em saúde pública e as
dimensões histórica e sociocultural dos referidos termos.

O argumento de Fátima Oliveira, tal como revelado em seu texto, sugere
um quadro panorâmico bastante preocupante sobre a saúde da população ne—
gra no Brasil e conclui que há a necessidade de o governo brasileiro desenvol—
ver políticas públicas de recorte étnico—racial, a fim de melhor combater os
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efeitos do racismo e melhorar os indicadores da saúde da população negra no

Brasil. Sugere, ainda, que tanto as desigualdades social e racial quanto as doen-

ças exclusivamente genéticas não vêm merecendo intervenções políticas mais

decisivas por parte do governo. Como cientista social, posso compreender. e

vislumbrar o estímulo à pesquisa, a busca de conhecimento orientada para re-

solução de males específicos que acometem mais freqíientemente & população

negra, as políticas públicas que corrijam distorções que resultam de desigual—

dades sociais, a inclusão nos hospitais e postos de saúdes de especialistas em

doenças exclusivamente raciais, sobretudo em regiões urbanas e rurais mais

empobrecidas, nas quais as populações pretas e pardas vivem em maior núme-

ro. Tenho, contudo, alguma dificuldade sobre como a proposta de uma política

de saúde de corte étnico—racial se operacionaliza. Como na prática, ou seja,

nos hospitais públicos, nos postos de saúde, nos hospitais comunitários se ex—

pressaria um serviço público racialmente orientado?

Consigo até vislumbrar essa possibilidade no contexto norte-america-

no, cuja longa história de segregação racial produziu uma forte comunidade

negra e cujos serviços se montavam e estavam orientados para a própria comu-

nidade. Médicos negros com pacientes negros, universidades negras com pes—

quisa orientada para a comunidade negra, hospitais localizados em bairros ne«

gros para atender basicamente a população negra. Havia, portanto, constran—

gimentos raciais e sociais que exigiam, dessas comunidades negras, urna neces-

sária autocompreensão do grupo. A experiência de segregação comunitária e

institucional nos Estados Unidos criou, obviamente, saberes e práticas especí-

ficas e reconhecidas pelas pessoas que nelas operavam como sujeitos e objetos

dessa dinâmica, ou seja, a população negra (Thernstrom & Thernstrom, 1997).

No Brasil, caberá ao médico e aos agentes de saúde pública & identifi-

cação de quem são os 'negros'. No Brasil, como sabemos, tal procedimento po-

de não corresponder à autopercepção da comunidade a ser dividida entre ne—

gros e não-negros pelo poder público. Até que ponto essa identificação pelo

médico não pode produzir distorções também? Qual é a eficácia de um proce—

dimento dessa natureza? Não se trata de estar mais atento às sutilezas das au-

toclassificações étnico-raciais no Brasil, ou mesmo em como o sujeito social, o

paciente, o médico ou o agente comunitário lidam com essas categorias e clas—

sificações no seu dia-a-dia? Não será mais complexo do que apenas imaginar

que a população brasileira se autoclassifica e se comporta segundo as catego—

rias que Fátima Oliveira chama de étnico-raciais?

Em relação à anemia falciforme, pude compreender através do texto de

Fátima de Oliveira que seria uma doença que acomete negros e que merece in-

tervenções de políticas públicas que se orientem para a população negra. Pois
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bem, se a população brasileira é historicamente miscigenada, e sendo & ane-

mia falciforme uma doença geneticamente transmissível, como identificar a

doença em pessoas que se autoclassificam ou são classificadas como brancas,

ainda que sua ascendência seja negra? Como uma política para saúde pode ter

eficácia valendo-se de um rígido recorte étnico-racial em um país no qual essa

rigidez não pode ser, a não ser por imposição autoritária, identificada?

Há outra questão que gostaria de salientar e que na verdade e' mais uma

dúvida. Fátima Oliveira sugere um amplo processo educativo/informativo/pre-

ventivo da população negra, que seja capaz de incorporar os espaços tradicio-

nais de cura e prevenção da população negra, nos quais a 'arte de curar' e a

'arte de cuidar' de matriz africana se inscreve nos marcos de uma visão holísti-

ca". Como se incorporariarn os espaços tradicionais de cura, que são na práti-

ca, e mesmo por princípio, muitas vezes contraditórios às determinações da

medicina ocidental? Isso não poderá resultar em estímulo a urna medicina

mais barata reservada à população negra? Isso não reproduziria & exclusão?

Conclusão

Observamos nos últimos anos que o cenário das relações raciais no Brasil vem

mudando visivelmente. Socializam-se novas idéias e ate' inéditas percepções

sobre a questão racial, elaboram—se diagnósticos e propõem-se criativamente

estratégias de ação por *velhos' e *novos' atores sociais, a fim de alterar & dinâ—

mica da discriminação racial quase sempre Oblíqua e de perversas consequên-

cias para a população negra.

Algumas importantes ordens de consideração sobre a dinâmica das re-

lações raciais podem ser sublinhadas: a primeira se refere à percepção já cor-

rente, também entre as elites, de que o Brasil é marcado por profundas desi-

gualdades sociais e que um dos pilares mais relevantes desse desajuste tem sua

origem nas desigualdades produzidas por discriminação racial. Contudo, à

percepção generalizada de que há racismo no Brasil, não se segue, necessaria—

mente, a identificação consensual de quais seriam os agentes desse racismo.

As estatísticas oficiais estão aí e nos defrontam com a baixa qualidade de Vida,

com dificuldades de acesso à educação e à saúde, com o aumento do desem-

prego. Enfim, com uma gama de obstáculos que atinge muito diretamente e,

em maior, grau, a população negra deste país.

A segunda refere-se às percepções, não tão correntes, que ainda de for—

ma silenciosa estâo relativizando o papel do Estado, tradicionalmente Visto co-

mo crucial, como ator em cuja fonte encontrar—se—ia & grande solução para os
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males do racismo no Brasil. O foco no Estado, além de viciar nossa sensibilida—

de em relação às formas de se contemplar a dinâmica das relações raciais e as

formas de combate à discriminação, parece não corresponder às descobertas,

cada vez mais freqúentes, de inúmeras iniciativas em curso na sociedade civil,

no mundo da vida, que não necessariamente dependem do intercurso ou pa-

trocínio do Estado. As ações 'focais', ou seja, orientadas para comunidades es—

pecíficas visando à diminuição das desigualdades raciais, quando advindas do

Estado, encontram, não raro, fortíssima resistência da população em geral, so-

bretudo tratando—se de país cuja cultura política não tolera & afirmação da di-

ferenciação racial, especialmente para fins que envolvam demandas de políti-

cas públicas.

Concluindo, diria que a expressão político-normativa orientada pelas

demandas da dinâmica das relações raciais no Brasil encontra-se, hoje, enre—

dada no seguinte dilema: 1).ou bem o governo brasileiro capitula aos impera-

tivos de uma ordem multirracial, & partir da qual o pertencimento racial (mais

do que outras formas de identidade) venha a definir os sujeitos de direito em

uma nova “política de reconhecimento' e também em uma nova 'política de

distribuição', para diminuição das desigualdades que resultam da discrimina-

ção racial; 2) ou bem resiste, por acreditar que outras formas de identidade e

de solidariedade possam contingentemente emergir sem que a 'raça' opere co—

mo marcador único nas políticas de distribuição de bens sociais pelo governo

e pela sociedade civil. Mas, para isso, há que se ter criatividade.

A saúde pública no Brasil, de alguma maneira, enreda-se também nesse

dilema. Ou bem se adota, para efeito de políticas públicas para a saúde da po—

pulação negra, critérios biológicos aceitando—se & raça pura e simplesmente

como fundamento eficiente para cura e diagnóstico de doenças que acometem

& população negra, ou bem se considera a “dimensão subjetiva e social para o

entendimento de raça/etnia em detrimento do paradigma biológico" (Simone

Monteiro, nesta coletânea).

Quanto à sociedade civil, diria, com algum lamento, que o reconheci—

mento por parte da maioria da população de que existe discriminação racial

no Brasil não vem correspondendo, por enquanto, à necessária indignação

moral que, em princípio, funcionaria como motor para a ação política — ou

seja, para um projeto ou para uma utopia mais coletiva e menos fragmentada

de enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil.
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