Alma Inclusiva
Débora de Souza Santos - Possui graduação e mestrado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo, com experiência de estágio
de doutoramento na School of Nursing and Midwifery - King´s College
London (2013). Tem experiência de ensino, pesquisa e extensão na área
de Saúde Coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: modelo de atenção à saúde, processo de trabalho, educação em saúde, promoção da saúde, saúde da população negra e educação antirracista na
saúde. Atuou como professora da graduação e do mestrado em Enfermagem na Escola de Enfermagem e Farmácia da Universidade Federal
de Alagoas (2008-2017); como tutora do PET-Saúde (2009-2017); e como
líder do grupo REDE de Pesquisa e Prática em Trabalho, Educação e Saúde Coletiva (2014-2017).
Atualmente, professora doutora MS 3.1 dos cursos de graduação e pós-graduação mestrado e
doutorado da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas. Líder do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Educação e Práticas de Enfermagem e Saúde - GEPEPES
Como professora, você acredita no poder de transformação
em relação ao combate ao racismo? Como lida com isso em
sala de aula?
Débora de Souza Santos - Sim.
Acredito que a luta antirracista
começa na educação, formal e
informal. Como professora de enfermagem em saúde coletiva de
uma universidade pública de excelência, construída no contexto
de uma sociedade estruturalmente racista como a brasileira, entendo que tenho o dever de incluir na
formação a reﬂexão crítica sobre
a construção histórica do racismo
e suas consequências para a população brasileira, marcada por
desigualdades raciais e sociais,
que repercutem no campo da saúde de forma opressiva, violenta e
injusta.
Na sala de aula e outros espaços
de ensino, pesquisa e extensão
da universidade, busco oportunizar para as/os estudantes vivências, experiências e leituras que
tragam reﬂexões sobre as iniquidades em saúde produzidas pelo
racismo estrutural, discutindo a

partir da análise crítica da realidade estratégias de mudanças no
âmbito do SUS.
Você já foi vítima de racismo?
Se sim, como foi e qual idade
tinha?
Sim, em incontáveis vezes! Minha
primeira lembrança de racismo foi
muito cedo, ainda na creche, com
4 ou 5 anos. O racismo convive
com a pessoa preta desde o nascimento e em uma sociedade que
silencia as opressões, nós crescemos muitas vezes sem conseguir
nomear a fonte da discriminação e
do sofrimento. Foi o meu caso naquele momento, eu era segregada
das outras crianças, elas fugiam
quando eu entrava no banheiro
e não tinha colegas para brincar
nos intervalos. Naquela ocasião,
eu simplesmente não gostava da
creche e sentia que havia alguma
coisa de errado comigo por ser rejeitada.
No contexto mais atual da minha vida proﬁssional, as ocasiões
também são múltiplas. Uma muito
comum é a diﬁculdade de reconhecimento da minha titulação

ou cargo proﬁssional dentro da
instituição, em diversos ambientes
acadêmicos. Certa vez, em uma
reunião com coordenadores de
um projeto de pesquisa nacional
e multicêntrico ocorrido em outra
instituição de ensino, em que eu
estava participando por coordenar
o projeto na minha universidade
e região, fui questionada se era a
secretária da coordenação, mesmo depois de ter me apresentado
como coordenadora do projeto em
uma mesa só de coordenadores.
Como lidou com essa terrível
situação?
Quando criança, só manifestei
desconforto para meus pais e eles
me tiraram da referida creche.
Esta é a face perversa do racismo, ele está tão entranhado nas
relações cotidianas que passa a
ser naturalizado e aceito como
condição normal. Discriminação,
omissão e negligência viram “diﬁculdade de adaptação da criança”,
“timidez”, “criança difícel, chorosa
ou raivosa”. Quando problematizamos o racismo e sua construção ainda na pré-escola, podemos
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encarar esse problema complexo
mais precocemente e proteger a
saúde física e mental das crianças
por meio de educação antirracista.
Atualmente, eu coordeno um projeto de extensão intitulado “EducaSaúde - O Lúdico Promovendo
Qualidade de Vida da Criança” e
que tem se voltado para a valorização da cultura negra em uma
creche da periferia de Campinas,
com ações desenvolvidas por
universitárias/os para promoção
da identidade e auto-estima das
crianças negras, orientadas por

princípios de solidariedade, inclusão e diversidade.
Na segunda situação eu simplesmente repeti o que já havia informado: sou a Profa Débora Santos
da Unicamp, coordenadora. Pelo
meu tom de voz ﬁrme e olhar direto, um certo mal estar caiu sobre a mesa. A pessoa em questão
desculpou-se observando que eu
era muito jovem, que não “aparentava”. É assim que o racismo se
manifesta nas nossas vidas. Provavelmente em outro momento da
minha vida eu tivesse silenciado

esse episódio e reduzido o “engano” a minha aparência jovem.
Hoje, com a apropriação que tenho sobre o tema consigo identiﬁcar e nomear, o que me impulsiona
para agir nos espaços que estão
ao meu alcance. Atualmente faço
parte da CADER, no grupo de trabalho da Saúde, oriento alunas/os
de graduação e pós-graduação na
linha temática de Saúde da População Negra, ofereço disciplinas
eletivas de Diversidade em Saúde
e lidero grupo de estudos sobre o
tema.
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Carta lida na Audiência Pública da Câmara dos Deputados 05/08/2020
69ª Reunião Técnica por Videoconferência - Tema:
A situação da Gestante no Brasil durante a pandemia da Covid-19
Boa tarde senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de ocupar este espaço e usar
o microfone para falar sobre tema tão relevante.
Eu
sou
Débora
Santos,
Enfermeira
e
Profª
Drª
da
Unicamp.
Falo como mulher preta que é uma das 48
milhões
de
mulheres
negras
brasileiras.
Na análise do estudo“Impacto desproporcional da
COVID-19 entre gestantes e puérperas Pretas no
Brasil através da lente do racismo estrutural”, publicado no dia 28 de julho 2020 na Clinical Infectious Diseases, as mulheres pretas apresentaram
perﬁl médio de idade e comorbidade semelhante
às mulheres brancas, porém foram hospitalizadas
em piores condições de saúde. Nossos resultados
mostram que a mortalidade materna em mulheres pretas devido à COVID-19 foi quase duas vezes maior que a observada em mulheres brancas.
Como os fatores de risco clínicos comumente associados a pior prognóstico para COVID-19 não foram
signiﬁcativamente diferentes entre mulheres pretas
e brancas, entendemos que as mulheres grávidas
e puérperas pretas foram afetadas desproporcionalmente pela COVID-19 devido a processos originados fora do hospital. É preciso olhar os números através das lentes do racismo estrutural, cujas
raízes históricas de dominação e exploração de
povos africanos conformam relações sociais, culturais e políticas desiguais na sociedade brasileira.
Ao focarmos o grupo constantemente invisibilizado das mulheres pretas, ampliamos o olhar para
a camada mais vulnerável, que se encontra na
base da pirâmide social, em que a pobreza, violência, abandono, subempregos e demais efeitos cotidianos do racismo estrutural se acentuam
no contexto de pandemia, resultando no acesso
tardio aos serviços de saúde e em desfechos duplamente mais trágicos para as mulheres pretas.
Quando se fala da Saúde das mulheres pardas

e pretas, em que as dimensões de raça, classe e
gênero se interseccionam, os reﬂexos são perversos, pois signiﬁcam, segundo pesquisas já amplamente desenvolvidas, menos consultas de prénatal, peregrinação para encontrar atendimento,
retardamento de diagnóstico e tratamento, além
de violências obstétricas que abrangem desde insultos verbais a negativa de analgesia no parto.
Diante deste cenário trágico e perverso, medidas
URGENTES de proteção da saúde da população
brasileira mais vulnerável precisam ser tomadas
pelas autoridades competentes com seriedade e
responsabilidade nas comunidades. Ações efetivas de qualiﬁcação do atendimento do SUS no
contexto de pandemia precisam ser priorizadas;
principalmente da Saúde da Família, em que equipes multiproﬁssionais de saúde atendem a maioria
dos brasileiros em unidades próximas às suas residências. Sugerimos para qualiﬁcação dos proﬁssionais de saúde que estão na linha de frente e
que cuidam de mulheres na comunidade: especial
atenção para mulheres negras no acompanhamento do pré-natal; difusão de informação culturalmente adequada, conﬁável e de qualidade; facilitação
de processos de educação antirracista e de empoderamento junto a comunidades vulneráveis.
As mulheres pretas estão sendo hospitalizadas
em estados mais graves e morrendo mais pois lutam para conseguir entrar no sistema, sem sucesso. Estão nas ﬁlas das unidades de saúde, com
falta de ar, esperando um atendimento que demora, sem transporte para chegar nos serviços especializados, sem rede de apoio social para ampará-las neste processo. A pandemia acentua as
condições de vulnerabilidade e de solidão da mulher preta e é dever do poder público tomar as medidas garantidas por lei para preservar suas vidas!
ENFIM, OS DADOS NÃO DIZEM, ELES GRITAM:
#VidasNegrasImportam

