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Seminário “Raça, Discriminação e Saúde: 
Perspectivas Históricas e Contemporâneas” 

 
Seminário promovido através da parceria FIOCRUZ/ University of Michigan, Ann Arbor 

 
Local e data:   Copacabana Mar Hotel – Salão Copacabana - Rio de Janeiro, 12 a 14 de 
agosto de 2015.  
 
Organizadores: Dora Chor, Alexandra Stern e Ricardo Ventura Santos 
 
Apoio: Fiocruz (através da Vice-Presidência de Ensino, Comunicação e Informação); 
University of Michigan/ Ann Arbor; e Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

 

Dia 12 de agosto 
 

 

09:15-09:50 Café da manhã de boas vindas 

 
10:00-11:00 Abertura 

 
11:00-12:00 Conferência: 
Nisia Trindade Lima (FIOCRUZ) 
Tema: Raça e Saúde no Pensamento Social Brasileiro 

 
12:00-14:00 - Almoço 

 
Mesa 1 

 
14:00-16:30 

 
Tema: Raça, Saúde e História: Temporalidades e Interfaces 

 
A história do pensamento racial no Ocidente é longa e complexa, com significativas 
continuidades e rupturas ao longo dos dois últimos séculos. Essa mesa aborda diferentes 
temporalidade e interfaces entre raça e saúde, com foco na segunda metade do XIX, na 
primeira do XX e também no recente contexto de debates sobre variabilidade biológica 
humana a partir da genômica. 

 
Coordenadora/ Debatedora: Alexandra Stern (UMICH)  
 
Apresentadores: 
Tania Pimenta (COC) 
Joel Howell (UMICH) 

TabitaHunemeier (UFRGS) 

Elena Calvo-Gonzalez (UFBA) 

 
16:30 Coffe break 
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Dia 13 de agosto 

 
 

Mesa 2 

 
9:00-12:00 

 
Tema:    A   Profícua   Produção   de   Identidades   Sociais   a   partir   de   Raça   na 
Contemporaneidade 

 
Essa mesa visa refletir sobre as múltiplas expressões da produção de identidades sociais 
a partir de raça, não somente pensada na interseccionalidade com gênero e classe, 
como também com perspectivas emergentes, exemplificada pelas análises de 
ancestralidade biológica através de novas tecnologias biológicas. 

Coordenador/ Debatedor: Antônio Sergio Guimarães (USP) 

Apresentadores: 
Sueann Caulfield (UMICH) 
LenyTrad (UFBA) 
Lia Schucman (USP) 

 
12:00-13:00 Almoço 

 
Mesa 3 

 
13:00-15:00 

 
Tema: Pertencimento Racial e a Expressão de Desigualdades Sócio-Econômicas   em 
Saúde 

 
Como bem conhecido a partir de estudos nos campos da história e ciências sociais, 
sistemas de classificação refletem visões de mundo. Com foco na comparação Brasil- 
EUA, essa mesa reúne apresentações que discutem como a operacionalização do 
conceito de raça na saúde e em outras áreas se manifesta através de esquemas 
classificatórios que são histórica- e politicamente situados. 
Coordenador/ Debatedor: Ricardo Ventura Santos (FIOCRUZ)  

 

Apresentadores: 

João Luiz Bastos (UFSC) 

Sarah Burgard (UMICH) 

Jerônimo Muniz (UFMG) 

 
15:00-15:20 Coffee break
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Mesa 4 

 
15:30-18:00 

 
Tema: Raça em Estudos Clínicos e Epidemiológicos: Perspectivas Críticas 

 
No Brasil, tem ocorrido um substancial aumento no volume de pesquisas nos mais 
diversos campos da saúde, com recorte clínico, epidemiológico e/ou genético, que 
lançam mão da variável raça. Essa mesa tem por objetivo refletir sobre os usos de raça, 
considerada como constructo social,   e questionar a “naturalização” do conceito em 
investigações no campo da saúde e em áreas correlatas. 

Coordenadora/ Debatedora: DóraChor (FIOCRUZ) 

Apresentadores: 
Eduardo Tarazona (UFMG) 
Eduardo Faerstein (UERJ) 
Margareth Hicken (UMICH) 
Alexandre Pereira (USP) 

 
 
 

Dia 14 de agosto 
 
 

Mesa 5 

 
9:00-11:30 

 
Tema: Nas entranhas: a questão da discriminação racial e socioeconômica nos serviços 
de saúde 

 
O tema da discriminação no acesso a serviços de saúde é central para as políticas 
públicas e somente muito recentemente vem recebendo atenção mais sistemática no 
Brasil. Com foco no SUS, essa mesa pretende abordar resultados de investigações 
voltadas para o tema da discriminação racial nos serviços de saúde, levando em 
consideração outras expressões das desigualdades sociais, em particular as de recorte 
sócio-econômico. 

Coordenadora/ Debatedora: Claudia Travassos (FIOCRUZ) 

Apresentadores: 
Maria do Carmo Leal (FIOCRUZ) 
Luis Eduardo Batista (USP) 
Sherman James (Emory University) 

INTERVALO 11:30-11:45



4  

Mesa 6 

 
11:45-13:00 

 
Tema: Perspectivas/ Sínteses 

 
A partir de diferentes campos do conhecimento (história, sociologia e saúde pública), 
serão apresentadas perspectivas de síntese acerca das discussões ocorridas durante o 
seminário. 

 
Alexandra Stern (UMICH) 
Antônio Sergio Guimarães (USP) 
Sherman James (Emory) 
DóraChor (FIOCRUZ) 

 
13:15- Almoço de encerramento 


