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PREFÁCIO

Neste momento em que vivemos uma das maiores catástrofes da
história da humanidade, o livro Saúde das populações negras na
América e África é de suma importância para embasar as reflexões
de profissionais em diversas áreas de conhecimento, especialmente
da saúde. A obra não se centra na “doença do povo negro”, antes
leva em conta as interações sociais, políticas e culturais de alguns
países e regiões, mostrando o racismo como determinante no processo saúde-doença. Sua leitura faz despertar para a importância da
superação do racismo e das iniquidades sociais.
Pensar a saúde da população negra significa refletir sobre
o racismo e suas consequências diretas e indiretas em diferentes
territórios e momentos históricos. Na história da humanidade,
as marcas do racismo podem ser identificadas em citações bíblicas e
no Alcorão, bem como na estrutura econômica e social da maioria
dos países dos cinco continentes. Cabe salientar que o processo escravagista contribuiu significativamente para o enriquecimento de vários
países da Europa e das Américas, condenando à pobreza inúmeros
países da África, bem como o povo negro da diáspora, inflingindo a
estas populações condições sub-humanas de subsistência.
Apesar de o racismo ser um fenômeno milenar e mundial,
apenas no final da Idade Moderna e na contemporaneidade é possível identificar, tanto nos países chamados desenvolvidos, quanto
naqueles em desenvolvimento, políticas específicas de proteção à
população negra e de combate ao racismo.
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A história nos mostra que o pensamento e as relações sociais
variam no transcorrer do tempo: na Idade Moderna, o pensamento científico tendia à redução, à objetividade e à fragmentação do
conhecimento, sendo os acontecimentos traduzidos por meio de
formas demonstráveis e calculáveis; na contemporaneidade surge a
subjetividade e a complexidade na tentativa de explicar a realidade
através de modelos que procuram levar em conta as relações estabelecidas com o meio em que as pessoas vivem. Independentemente
da perspectiva de interpretação, a historiografia relacionada às populações negras mostra-se mais marcada por continuidades do que
por rupturas: da visão de grupos sub-humanos que “mereciam” ser
escravizados a pessoas com direito à liberdade, os negros e negras
continuaram sendo vistos e tratados como inferiores.
A persistência dessa realidade ao longo do tempo é facilmente
observada nas atuais taxas de óbitos, nas altas taxas de mortalidade materna e infantil, na maior prevalência de doenças crônicas e
infecciosas, bem como nos altos índices de violência urbana que
incidem sobre a população negra. Epidemias como a dengue e zika
vírus, assim como a pandemia por Covid-19, desvelam as condições
de precariedade vivenciadas por este segmento populacional e os
altos índices de vulnerabilidade social a que estão expostos em seu
cotidiano. Assim, tornam-se imprescindíveis a transformação de
valores, de concepções de mundo, bem como da maneira através
da qual produzimos conhecimento ou atuamos enquanto profissionais e cidadãos, para que possamos construir coletivamente um
mundo mais justo.
Este livro nos faz refletir sobre a necessidade de investir em
novos modelos de atenção focalizados na promoção da saúde por
meio de uma visão holística, considerando as diversidades culturais,
respeitando as suas singularidades e particularidades (individuais
ou coletivas) na busca da equidade. Cada capítulo nos traz a certeza
8
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de que, para se desvendar as causas, faz-se necessário conhecer as
condições concretas e a história relacionadas à existência do ser
humano, tornando-se, assim uma fonte de conhecimento para todos
que desejam se instrumentalizar para o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais e do racismo estrutural.
Climene Laura de Camargo
Doutora em Saúde Pública (USP), docente (UFBA)
e pesquisadora em saúde da população negra
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Jacimara Souza Santana

Estimado público leitor, este livro que chega a você é uma coletânea
escrita a várias mãos, por pesquisadoras e pesquisadores de múltiplas áreas do conhecimento, em sua maioria da história e da saúde
(psicologia, nutrição e enfermagem), havendo também contribuições da filosofia. Sua abordagem centra-se no tema da saúde das
populações negras em países da América e da África, considerando
a condição determinante que o fator racismo exerce nas vidas deste
segmento social, nas políticas públicas e no acesso à assistência, sem
desprezar as experiências e concepções locais dos sujeitos.
Nesta obra, o tema saúde das populações negras é tratado em
sua historicidade. Mas, longe de se concentrar em questões do passado, mostra inter-relacão com alguns dos seus impactos no momento atual, expressos, por exemplo, nos desafios que a pandemia
por Covid-19 tem apresentado e no agravo da violência de base
racial no mundo. A recorrente referência à história aparece independentemente da área de autoria coparticipante de suas reflexões,
as quais sugerem que o pensar sobre saúde das populações negras
implica a imersão da história e sua interconexão com pesquisas de
distintas áreas do conhecimento, o que tornou possível a identificação de problemas comuns e crônicos entre aqueles que atingem essas populações em diferentes períodos e lugares do mundo,
a exemplo dos países incluídos nesta edição: Brasil, Estados Unidos,
11
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República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Uganda e
Moçambique, entre outros.
O livro Saúde das populações negras na América e África
propõe uma perspectiva não linear da história. O exercício de historicizar as experiências de tais populações da diáspora americana
e de África requer trabalhar com uma noção diferenciada de tempo
em relação à cronologia convencionada por ocidentais para aquele
campo de estudos. Na perspectiva africana, o passado é algo que não
passa, sendo mantida a sua validade nas experiências do presente,
por isso, sujeito a uma constante renovação. Isto é reconhecido pelo
termo “tradição”, algo que, de nenhum modo, mantém-se estático
ou mesmo “a-histórico”, como julgaram alguns intelectuais no passado; ideia igualmente refutada pela primeira geração de intelectuais
africanos. Para além da característica tradição oral, a historicidade
destas populações se diferencia, de modo especial, devido à imposta
continuidade das mazelas em função de necropolíticas com base na
raça e a ligação “umbilical” da África com suas diásporas e vice-versa,
em função das migrações forçadas no passado em consequência do
tráfico de pessoas escravizadas. É com base nesta perspectiva que
a proposta de abordagem histórica deste livro é de longa duração
(FEIERMAN, 1993; HAMA; KI-ZERBO, 1982; LE GOFF, 2003;
MBEMBE, 2014).
Experiências atuais vividas por populações negras, como as reveladas no contexto da pandemia por Covid-19, refletem o processo
de agravos de condições de vida e saúde enraizado no passado. É o
chamado “efeito bola de neve”, que vai crescendo à medida em que
se avança no espaço e no tempo. Para ter uma noção dos impactos
da pandemia na vida daquele segmento social vejamos, a título de
ilustração, a situação da população negra residente nas periferias da
cidade de Salvador-BA, partindo da resposta que um trabalhador
autônomo dessa cidade deu a uma repórter quando questionado
12
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sobre o cumprimento da medida de isolamento social orientada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao expor sua mercadoria para venda nas ruas ainda na fase inicial da pandemia: “Como é
que vou ficar em casa? Meu filho me vê dormindo e sem comida em
casa? Eu tenho que trabalhar e não tenho nada a ver com isto. Veio
de lá!” (JORNAL DO MEIO DIA, 2020).
Este trabalhador autônomo e anônimo da entrevista integra um
segmento social que compõe a maior parte da população brasileira,
a negra e pobre, a qual garante o seu sustento dia a dia nas ruas ou
mesmo através do serviço doméstico. No Brasil, no ano de 2019, o trabalho informal chegou a cerca de 41,4% (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Na cidade de Salvador,
a maioria das famílias é chefiada por mulheres negras, cuja renda em
sua maior parte é adquirida tanto no mercado informal quanto por
meio do serviço doméstico, com ou sem carteira assinada (LIMA;
REIS; FRANÇA, 2013). Em tempos de pandemia por Covid-19,
pensar os impactos desta realidade socioeconômica na saúde das
pessoas de segmentos populares e como atenuá-los foi um exercício
constante que se impôs como uma consequência do momento.
De um modo em geral, a pandemia foi disseminada inicialmente entre segmentos da sociedade de condição econômica
mais elevada e mostrou-se mais intensa em países considerados
desenvolvidos. O avanço da doença em países como o Brasil, conforme evidenciado em estudos, alcançou maiores impactos entre
as populações mais pobres e negras. Apesar da subnotificação do
quesito cor/raça nos dados epidemiológicos, foi possível identificar que as populações negras vêm sendo as mais afetadas pela
doença (CALMON, 2020, p. 131-136; SANTOS, H. et al., 2020,
p. 4218; SANTOS, M. et al., 2020, p. 230). A pandemia por Covid-19
chamou atenção para o grave problema da desigualdade, mas longe
de ser uma situação nova, oriunda das consequências da pandemia,
13
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na verdade é reflexo de uma realidade histórica. A iniciativa de realizar pesquisas e estudos sobre o tema, a exemplo dos publicados
nesta coletânea, possui fundamental importância no sentido de
possibilitar o conhecimento de problemas e o desenvolvimento de
estratégias para a sua superação.
Este livro está dividido em três seções. Sua primeira parte,
“Impactos do racismo estrutural nas condições de vida e de saúde
das populações negras no Brasil e nos Estados Unidos”, demonstra
como o racismo atua enquanto um agravante dos quadros de adoecimento, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e assistência
adequada às necessidades específicas das populações negras. Razão
fundamental que deu origem ao surgimento da expressão “saúde da
população negra”, em consequência do posicionamento político dos
movimentos sociais negros no Brasil, que passaram a reivindicar políticas equitativas no campo da saúde. É o que podemos verificar nos
seguintes textos que compõem a Parte I.
Em “A saúde da população negra – reflexões sobre a negligência do Estado e a produção das iniquidades”, Liliane de Jesus
Bittencourt e Karine de Souza de Oliveira Santana mostram como
as desigualdades sociais no Brasil estão atreladas ao racismo,
sendo sua produção política. Recorrendo a dados estatísticos do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), à Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) e ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as autoras mostram como as desigualdades no campo da educação, saúde, mercado de trabalho, renda
e expectativa de vida se configuram e se interconectam com fatores
como raça, classe e gênero, quando se identifica que a maior parcela
da população brasileira, composta por negros e pobres, “amarga os
piores índices se comparado com o grupo hegemônico valorizado
socialmente”. Bittencourt e Santana ainda mostram como essas disparidades foram expressas no contexto da pandemia por Covid-19,
14
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bem como a importância das pesquisas e da intervenção dos movimentos sociais para dar visibilidade aos problemas, nortear e
exigir a implementação de políticas por parte do estado ou mesmo
denunciar a sua indiferença.
No campo da psicologia, ao refletir sobre a “Expressão do luto
na população negra: entre o invisível e o patológico”, Jeane Saskya
Campos Tavares analisa abordagens teóricas da literatura brasileira
sobre morte e luto, visando identificar o modo como o luto e o sofrimento nas experiências das populações negras é tratado na literatura,
bem como os impactos destas visões na atenção clínica às vítimas.
Tavares sugere que existe a tendência de se invisibilizar o assunto,
de modo que não são identificados nem fatores de risco, a exemplo
das chacinas e mortes diárias de jovens negros das periferias ou do
avultado número de mortes de pessoas negras por consequência da
pandemia por Covid-19, nem o manejo clínico para o tratamento
destas perdas. Muito embora, argumenta a autora, os problemas
da exposição continuada de perdas, sua naturalização e a negação da
sua validade como significativas sejam problemas contínuos na vida
das populações negras, suas raízes estão fincadas nas experiências do
processo escravista.
No caso da saúde mental das populações negras dos Estados
Unidos, a reflexão “The Culture Imperative: Addressing barriers
to African American mental health”, de Destiny C. Casson, mostra
diferentes contribuições de como o racismo interfere nos quadros
de adoecimento mental de pessoas negras e dificulta o seu acesso
aos serviços de saúde. Ao analisar a literatura atual afro-americana
sobre o tema e associá-la a fatos do cotidiano ocorridos com essas
populações e algumas iniciativas de tratamento em saúde mental
não estatais, Casson nota como a saúde mental dos afro-americanos
é moldada por “adversidades socio-históricas cumulativas e barreiras no acesso aos cuidados”. A autora afirma ser imperiosa a
15
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validação da cultura na assistência em saúde mental das populações afro-americanas, uma vez que os serviços de saúde mental
não refletem essa compreensão e raramente atendem às suas
necessidades. Considerando o papel fundante que o racismo desempenha a esse respeito, Casson nos sugere pensar nas seguintes
questões: “o que é o bem-estar em um ambiente projetado para
reprimir? Uma vez alcançada uma condição de bem-estar, como
mantê-la nesse ambiente?”.
Questões como essas apontadas por Casson lembram reflexões
de Frantz Fanon acerca dos impactos da colonização no comportamento social das populações africanas. Fanon alerta: a violência é
a linguagem que o mundo colonial utilizou para garantir domínio
político, socioeconômico e cultural, servindo o seu emprego para
demarcar na mente da pessoa colonizada o lugar que ela deve ocupar
na sua estrutura dualista. Os territórios ocupados por colonos e
colonizadores são distintos em termos de espaço, direitos, acesso à
alimentação, conforto etc., e tal divisão é estruturada pelo racismo:
“alguém é rico porque é branco e alguém é branco porque é rico.”
(FANON, 2005, p. 56).
Na segunda parte, “Expressões históricas das iniquidades em
saúde, do tráfico transatlântico ao ensaio das políticas eugênicas
na Bahia”, o livro evidencia ser recorrente no caso das populações
negras, quer no Brasil ou em trânsitos transatlânticos, o enfrentamento de más condições de saúde e/ou dificuldade de acesso aos
serviços de assistência. Ainda, reflete sobre a relação tênue entre
racismo e medicina por meio de análises de específicos períodos da
história entre fins do século XIX a início do XX.
No campo da chamada “história da escravidão” ou “história
das ciências da saúde” é possível identificar várias pesquisas que
tratam do tema da saúde das populações sob condição escravizada
no Brasil, quer seja de modo parcial ou em obras mais específicas
16
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(CHALHOUB, 1996; KARASCH, 2000; PIMENTA, 2007; PORTO,
2008; RODRIGUES, 2005; SAMPAIO, 2001). Em colaboração com
essa crescente literatura relacionada ao tráfico de escravos entre
África e Brasil, o texto “Contextos africanos e experiências de
assistência à saúde nas rotas do mundo atlântico (1825-1826)”,
escrito por Keith Valéria de Oliveira Barbosa, ao analisar um
processo de cobrança de honorários médicos aberto pelo cirurgião Justo José Coelho, em 1826, menciona as más condições de
saúde agravadas pela disseminação de doenças e má alimentação
que acometia a tripulação do navio Bergantim Espadarte, bem
como a grande massa de pessoas africanas na condição de cativos,
em uma das inúmeras viagens que saíam do Rio de Janeiro em
direção aos portos d’África.
Em “‘Isolamento negro?’: o leprosário Dom Rodrigo José de
Menezes e as políticas de controle da lepra na Bahia”, Muller Sampaio
dos Santos Silva e Ricardo dos Santos Batista discutem políticas de
controle da lepra na cidade de Salvador, entre 1920 e 1934, oferecendo
uma noção das más condições de assistência prestada aos doentes,
na maioria oriundos da população negra, internados no leprosário
Dom Rodrigo de Menezes. Segundo Muller e Batista, na Bahia, até
1940, não existia nenhum tratamento para a cura da doença, a não
ser o protocolo de isolamento, quer em ambiente familiar ou institucional (o leprosário em estudo), apesar dos censos de doentes por
lepra revelarem ser este um problema sanitário de maior gravidade
em nível nacional. Os autores afirmam que, na cidade de Salvador,
o internamento no referido leprosário era mais comum a pessoas
que não tinham recursos e estrutura para serem cuidadas em suas
unidades domésticas, e tomando por referência alguns documentos
daquele leprosário, sugerem que as políticas de controle da lepra, no
período estudado, mostraram-se marcadas por medidas de exclusão
social e desigualdade com base na raça.
17
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Em “Propostas eugênicas e medicina: Bahia (1929-1935)”,
Lucas Carvalho do Nascimento Nogueira mostra o quanto a medicina baiana estava afinada com ideias eugênicas da época. Em sua
análise, com base em publicações de periódicos do período, houve
quem defendesse abertamente as concepções de supremacia branca,
reconhecendo-a como uma questão de aptidão natural, enquanto
negros eram classificados como inferiores e a mestiçagem como
degenerativa. Adeptos desta forma de pensamento mostraram-se,
por consequência, contrários ao casamento inter-racial e favoráveis
à esterilização de mulheres, visando evitar a ampliação da população
mestiça. Outros pareciam ser mais “cautelosos” na sua adesão à ideia
de determinismo racial, defendendo a possibilidade de “regeneração da raça” por meio de processos educativos, o que consistia em
“educar” o processo de escolha dos pares, ou seja, uma forma “disfarçada” de racismo.
Vale destacar, a esterilização cirúrgica massiva e compulsiva de mulheres negras no Brasil foi um assunto que ocupou a
agenda de luta do movimento feminista negro entre os anos 1970
e 1980. Entretanto, é apenas na altura dos primeiros anos de 1990
que aquele movimento social conseguiu a apuração dos fatos
por via parlamentar, que constatou ser a esterilização uma prática predominante entre as mulheres negras e pobres, sem prévio
conhecimento. O movimento contra a esterilização de mulheres
negras não vacilou em acusar o Estado de praticar uma política
eugenista. Práticas como esta mantida pelo Estado e suas instituições, ou mesmo por profissionais de saúde em particular, são reconhecidas na atualidade como racismo institucional, e não deixam
de ter comprometimento com formas de pensar e modos de fazer
do passado (OLIVEIRA, 2003).
Na terceira parte deste livro, “Saúde das populações negras
nas (e sobre as) experiências africanas: pensando a pandemia por
18
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Covid-19, concepções de saúde e de um projeto de lei colonial”,
os textos refletem questões específicas tal como indicadas neste título
da Parte III, apoiadas nas vivências e visões de pessoas africanas, bem
como nas interpretações europeias acerca das experiências desses
povos. A expressão “saúde da população negra”, e mesmo as razões
do seu surgimento no Brasil, conforme comentado anteriormente
neste texto, não é comum na literatura produzida por intelectuais
africanas(os) e pode mesmo causar estranheza por parte do público
leitor deste livro. Talvez você considere ser mais plausível pensar o
assunto em termos de classe, etnia e território. No entanto, ainda que
a expressão como tal seja rara, a experiência de enfrentar condições
mais vulneráveis de saúde, de desigualdades sociais associadas ao
racismo não é estranha à história dos povos africanos, do processo
de escravização à (neo)colonização de seus territórios, incluindo o
sistema de apartheid vivido pela África do Sul.
Akosua Adomako Ampofo, em seu “Re-viewing Studies on
Africa”, afirmou que as reivindicações de movimentos estudantis
contemporâneos como o #BlackLivesMatter (vidas negras importam) e o Rhodes Must Fall1 (“Rhodes deve cair”) mostram claramente a existência de laços históricos entre escravidão, colonialismo
e racismo. A autora ainda alerta para a persistência destes laços na
vida cotidiana dos negros, nas culturas da academia e na produção
do conhecimento, assim como está presente nos atuais fluxos migratórios do norte e oeste da África, que têm como impacto a perda de
vidas negras (ADOMAKO AMPOFO, 2015). Na história da colonização de Moçambique, conforme demonstrado por Santana em seu
livro “Médicas-sacerdotisas. Religiosidades ancestrais e contestação
1

Cecil John Rhodes, colonizador e explorador britânico da África meridional, era adepto
das teorias raciais e do darwinismo social, bem como de uma política genocida para as
populações africanas por motivo da “raça”. Até os dias atuais, ainda é possível encontrar um
grande monumento em sua memória na Universidade de Oxford, motivo de protesto por
parte dos movimentos estudantis.
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ao sul de Moçambique (1927-1988)”, por exemplo, a precariedade
e/ou ausência de assistência de saúde por parte do Estado colonial,
em especial nas zonas rurais onde residia a maior parte da população, mostrou-se como algo contínuo.
Em sua análise dos relatórios e dados estatísticos dos serviços de saúde no período colonial, Santana notou que o fato de uma
parcela da população ter acesso a estes serviços de saúde, sobretudo
homens a quem era exigido empregar-se no mercado de trabalho colonial, não garantia que estes adoecessem ou morressem menos que
os portugueses. Os dados estatísticos, ao menos entre os anos 19321934, mostraram maior número de frequência aos serviços de saúde
para africanos em relação aos portugueses, sendo também elevado o
número de procedimentos médicos a que estes eram sujeitos, como
exames laboratoriais e campanhas de vacinação (anti-varíola/1937);
no entanto, eram os africanos que também computavam número
crescente entre os que mais adoeciam ou morriam por causas
similares e evitáveis em relação aos portugueses, por motivos como
gripe e disenteria (SANTANA, 2018). A precariedade/ausência de
políticas de saúde pública durante a vigência do estado colonial é
algo comum na história de diferentes países africanos, e os reflexos
dessa situação ainda impactam aquele país.
É interessante notar a similaridade de análises quando se
atenta para as condições de vida e saúde das populações negras entre
países africanos e de suas diásporas. É o que podemos notar, por
exemplo, ao comparar a situação das populações negras do Brasil
com aquelas residentes nos países africanos dos grandes lagos no
contexto da pandemia apresentada em “El confinamiento por el
Covid-19 y el espíritu de Ubuntu. Reflexiones desde experiencias
africanas”, por Jean Bosco Kakozi Kashindi.
Kakozi Kashindi, utilizando-se da filosofia ubuntu como
referencial teórico, discute políticas de enfrentamento à Covid-19
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implementadas por governos africanos de Burundi, Quênia, Ruanda,
Tanzânia, Uganda e República Democrática do Congo, entre outros.
Com foco na medida do isolamento social, o autor analisa os seus
impactos na experiência das populações locais e em que medida a
vivência daquela filosofia tem se configurado frente aos problemas
da pandemia. Sua análise mostra a complexidade do fechamento das
fronteiras inter-regionais naquela parte da África e as desigualdades
sociais ao refletir sobre as dificuldades do cumprimento da medida
de “isolamento social” por parte da maioria das populações daqueles países, que vivem do mercado de trabalho autônomo (comércio,
agricultura e pesca), como também questiona a união legislada dos
países dos grandes lagos africanos pautada em princípios de ubuntu,
ausência não verificada na vida cotidiana das populações marginalizadas. Para Kakozi Kashindi, os resultados identificados espelham o que
Mbembe chamou de “necropolítica”, o poder de deixar morrer aqueles
cujas vidas não são consideradas como valiosas, modelo de política
“onde a racionalidade moderna, capitalista e individualista impera”.
O sistema colonial deixou suas marcas nas instituições, relações
sociais e na história. O que dizer, por exemplo, da histórica negação
de reconhecimento do potencial criativo dos africanos e seus descendentes? A estigmatização dos conhecimentos de saúde produzidos
por povos africanos no passado colonial e guardada por séculos
por seus descendentes é um exemplo. No pensamento ocidental,
maneiras distintas de cuidar das doenças e promover a cura entre
povos africanos foram estigmatizadas como “feitiçaria” e “superstição”, sendo seus conhecimentos classificados como “primitivos”.
A colonização em diferentes países africanos foi marcada por políticas que buscaram marginalizar e descredenciar esses conhecimentos, bem como suas(seus) detentoras(es), no caso de Moçambique,
por exemplo, este processo ocorreu paralelo à introdução dos serviços ocidentais de saúde (SANTANA, 2018).
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Apesar das investidas do Estado colonial, os modos de assistência endógena de saúde, convencionalmente conhecido por “medicina tradicional”, persistem até os dias atuais em países africanos,
sendo ministrados por tinyanga, médicas-sacerdotisas e médicossacerdotes. As(os) tinyanga também desenvolveram estratégias para
garantir a autonomia e a legitimidade de seus serviços prestados à
população. Caso similar ocorreu em países da diáspora africana.
No caso do Brasil, yalorixás, babalorixás, nenguas e mametos foram
e são responsáveis pela guarda e gestão de conhecimentos ancestrais
de saúde (SANTANA, 2018).
Em “Um olhar sobre as concepções de saúde pública de
acordo com o saber local nas comunidades costeiras do norte
de Moçambique”, o moçambicano Chapane Mutiua, valendo-se de
entrevistas entre habitantes das comunidades costeiras do norte
de Moçambique, mostra a vigência de práticas religiosas seculares
que são percebidas como parte integrante das concepções de saúde
pública entre os povos locais. Elas são utilizadas para promover a
saúde do coletivo e isto inclui a resolução ou o alívio de problemas
sociais, como a falta de emprego, a mudança nos sistemas de valores morais, a gestão ambiental e a (in)segurança alimentar. Mutiua
que esta maneira de promover saúde está baseada em percepções
culturais de saúde e doença enraizadas na visão de mundo destas
populações, as quais incluem uma variedade de características, tais
quais a necessidade de detectar, prevenir e tratar ameaças à saúde
individual e coletiva.
Em “Saúde e religiosidade africana: o controle dos corpos
nativos através do Projecto definitivo do código penal dos indígenas
da colônia de Moçambique”, Cristiane Soares de Santana analisa um
projeto de lei colonial, revelando as tentativas do estado colonial
português de criminalizar práticas culturais, como, por exemplo,
maneiras de promover saúde, justiça e o uso de tatuagens, as quais
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faziam parte do cotidiano de populações africanas de Moçambique.
A autora demonstra a proximidade existente entre lei e controle
enquanto estratégia para impor domínio.
A saúde das populações negras é um campo de estudos que
possui uma longa história de dimensão transatlântica e transnacional. Apesar de existirem estudos anteriores, faz-se necessário avançar na produção de pesquisas em múltiplas áreas de conhecimento.
E desta forma, que se revelem a anterioridade histórica de problemas
comuns que atingem as populações negras em diferentes lugares
do mundo e períodos, no que diz respeito às condições de saúde,
às dificuldades no acesso à assistência convencional, às percepções
de saúde/doença e ao uso de práticas ancestrais de cuidados. São
estudos como esses que possibilitam identificar quais problemas
relacionados à saúde das populações negras de hoje são, na verdade,
crônicos e velhos. Isso ajuda, inclusive, a repensar as políticas públicas de saúde numa perspectiva equitativa.
Esta coletânea resulta da parceria entre os grupos de pesquisa Malungu-Núcleo de pesquisa, estudo e extensão de África e
suas diásporas, do Departamento de Ciências Humanas, Campus
V, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e NEGRAS-Núcleo
de estudos e pesquisa em gênero, raça e saúde, da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB). Ambos são certificados pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e envolvidos em
diversas iniciativas conjuntas de trabalhos e discussões sobre o tema,
anteriores à escrita desta obra. Ela reúne contribuições de pesquisas de
alguns dos seus membros e também de convidados de outros grupos
de pesquisa e/ou instituições nacionais e internacionais: Universidade
Federal do Amazonas (UFAM); UNEB-DCH Campus XIV; Centro de
Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane (CEA/UEM)
Maputo/Moçambique; Universidade Nacional Autônoma do México
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(UNAM); Association of Black Psychologists (ABPsi) e Fulbright
Alumni Association.
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