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É em boa hora que a Editora
Fiocruz publica Etnicidade na
América Latina: um debate so-
bre raça, saúde e direitos reprodu-
tivos. O livro vem preencher

uma conhecida lacuna, que é aquela
que diz respeito às diferenças entre gê-
nero, raça, etnia ou orientação sexual -
que por anos estiveram relegados a se-
gundo plano, tendo em vista o espaço
que a luta política pela redemocratiza-
ção ocupava durante o sombrio perío-
do ditatorial e também nos anos
subseqüentes ao fim do arbítrio. Orga-
nizada pela psicóloga e doutora em
saúde pública Simone Monteiro e pelo
antropólogo Livio Sansone, a obra é
dividida em quatro partes (Perspectivas
histórica e contemporânea, Etnicidade e saú-
de, Saúde reprodutiva e população indígena
e Saúde reprodutiva e população negra), que
se subdividem em capítulos.

O livro investe na multidiscipli-
naridade: são 20 capítulos escritos por
profissionais das mais diversas áreas,
da medicina à economia, da biologia
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à sociologia, passando pela história, a
pedagogia, a filosofia, a psicologia e a
antropologia. Há ainda a contribuição
de líderes comunitários e integrantes
de movimentos sociais. A participação
de pesquisadores estrangeiros é forte
entre os autores, que estiveram reu-
nidos em um seminário sobre o tema,
no Rio de Janeiro, em 2001. Etnicida-
de na Améria Latina é fruto desse se-
minário, organizado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC).

O enfoque principal do livro é a
questão da desigualdade, analisada sob
múltiplos pontos de vista e vivências,
para o que ajuda bastante a diversifi-
cada formação acadêmica dos colabo-
radores. Para os organizadores, era
necessário fazer uma reflexão sobre as
desigualdades sociais e seus desdobra-
mentos na área da saúde, um tema ain-
da bastante raro de ser encontrado no
catálogo das editoras brasileiras. A op-
ção por um time de colaboradores de
formação ampla e heterogênea, de
acordo com eles, serviu para demons-

trar não apenas as dificuldades em su-
perar problemas de desigualdade que
são seculares nos países latino-ameri-
canos como também avaliar a riqueza
de propostas existentes, visando a ela-
boração de políticas públicas.

Em um capítulo dedicado à saú-
de reprodutiva das mulheres negras no
Brasil, o médico Francisco Inácio Bas-
tos, do Centro de Informação Científi-
ca e Tecnológica (Cict), comenta a par-
ticipação de outro pesquisador sobre
uma maior ocorrência de esterilizações
entre mulheres pardas e/ou negras em
relação às brancas. Bastos aponta as di-
ficuldades que as diferentes abordagens
sobre tema já exibiram, pois em sua
opinião o assunto tende a ser tratado,
em geral, de maneira bastante emocio-
nal. O autor se debruça sobre uma
preocupante questão levantada por aca-
dêmicos: a de que estaria ocorrendo um
processo de esterilização que proporci-
onaria um novo recorte populacional do
Brasil, de maneira desfavorável a de-
terminados grupos étnicos/raciais.




