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Me desculpe, mas qual é a sua cor?     Hoje esta frase
carrega um sentido provocativo, porém há bem pouco
tempo ela traduzia nosso embaraço ao consultarmos os
usuários quanto ao quesito cor e raça, no nosso primeiro
contato com a autoclassificação, no Centro de Referência
e Treinamento em DST/Aids (CRT/DST-Aids) de São Paulo.

Nem tínhamos idéia das possíveis transformações que
se iniciavam em nós, profissionais de saúde de um serviço
que atende aproximadamente 3.500 portadores de HIV/
Aids em um dos seus ambulatórios e que  precisava atualizar
urgentemente os dados de identificação dos seus usuários.

Nosso foco de atenção era o contrato de segredo que
iríamos estabelecer com cada indivíduo, com relação às
formas do CRT entrar em contato com seus clientes, tendo
em vista o enorme número de falsos endereços e telefones
que nossos pacientes nos forneciam. Ninguém queria
ser localizado em seu trabalho ou domicílio, com medo
de ser revelada a sua situação de portador do HIV. Apesar
de que a supervisão dos cuidados quanto à ética e ao
sigilo no contato com nossos usuários fosse uma
preocupação constante, ainda não havíamos passado
por uma situação de campanha, nossos dados estavam
desatualizados, não conseguíamos, por exemplo,
desmarcar ou remarcar consultas adequadamente. Esta
limitação de comunicação trazia prejuízos e desgastes
para o serviço, e  para os  usuários, que, muitas vezes, só
sabiam do reagendamento, quando compareciam ao CRT.

Por tudo isso chegara o nosso momento de uma reflexão
conjunta sobre a ética, sigilo, cidadania e respeito mútuo
entre instituição e clientela.  Convocamos voluntários para
aplicar a ficha de atualização de matrícula com seu
respectivo contrato de sigilo, mas era preciso parar e
rever todo o processo, havia uma tarefa adicional:
incorporar a autoclassificação para cor e raça ao nosso
questionário...”Quer dizer que a gente vai ter de perguntar
também aos usuários qual é a cor e a raça deles?”; “
Mas perguntar sobre a cor e raça das pessoas não é
racismo?”””””     Reagimos com estupefação e algum incômodo
começou a brotar, pois, a partir daquele momento,
percebemos o quanto é difícil falar sobre a cor da pele
ou raça das pessoas no Brasil, tanto para quem pergunta
quanto para quem responde.

Neste país, até há poucos anos escravocrata, chamar
as pessoas de “preto (a)” tornou-se quase sinônimo de
desmerecimento. A cor da pele e/ou raça das pessoas é
assunto vetado em nossos círculos de família ou de
amigos. No entanto comentários sobre questões raciais
permeiam as conversas de pé de ouvido, ou desabafos
irônicos nos elevadores, cozinhas e corredores. No Brasil
não é costume perguntar a cor/raça das pessoas. Este
traço da nossa cultura também estava introjetado em nós,
profissionais de saúde, que não nos sentíamos nem um
pouco à vontade nem entendíamos a necessidade de
pesquisarmos desta forma este item. Afinal de contas,
todo mundo, lá matriculado, já tinha sido identificado
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por outro profissional como pertencente ao mundo dos
brancos, pardos, negros ou amarelos, no clássico método
de heteroclassificação... Para que perguntar isso a cada
um deles na campanha de atualização de matrícula?

Nossa experiência talvez possa ajudar outros serviços,
pois, no início, não estávamos preparados para esta
rotina, e nosso primeiro passo foi entender melhor e
compartilhar com a equipe de profissionais e voluntários
o objetivo e importância deste dado. Tivemos de passar
por um processo de discussão, no qual constatamos que
o primeiro fator importante é a maneira pela qual cada
indivíduo se reconhece, e não a idéia que fazemos dele,
ao olharmos a cor da sua pele. Existem pessoas de cor
preta que não se identificam como pretos, assim como
há pessoas de pele clara enraizadas na cultura negra.
Esta foi a nossa primeira lição, a heteroclassificação é
falha e não reflete o conjunto de valores étnico-raciais a
que pertence um indivíduo ou grupo de pessoas, como
os nossos pacientes.

A segunda etapa foi discutir com a equipe a necessidade
de levantar este dado, momento de aprender sobre as
desigualdades de incidência de mortalidade pelo HIV/
Aids nos indivíduos negros e brancos, incluindo dados
do próprio CRT. Aos poucos, foi tornando-se evidente
que precisávamos realizar um diagnóstico mais adequado
para avaliar se estratégias adicionais deveriam ser
pensadas para esta ou aquela população.  Foi um longo
processo de discussão, envolvendo toda a equipe e, muito
mais profundamente, os voluntários, que fariam o corpo-
a-corpo com os usuários. Revimos nossos conceitos e
sentimentos, em relação ao racismo, assistimos a vídeos
e palestras epidemiológicas, foi um trabalho de
treinamento e capacitação, para que nossos
entrevistadores pudessem perguntar mais tranqüilamente
aos  usuários a qual  cor/raça  eles pertenciam. Nem
sempre foi um processo sereno, alguns usuários
respondiam “ué, não tá vendo não?” Outros ainda
ficavam incomodados e diziam  “isto é racismo”, mas a
equipe procurava esclarecer a importância e o objetivo
de levantar  este dado desta maneira.

Foi uma experiência realmente transformadora, não só
em nossas vidas mas também pelos principais resultados
levantados . Um deles foi o surgimento de uma população
que se autoclassificou como indígenaindígenaindígenaindígenaindígena, formada por 24
usuários da instituição que haviam sido anteriormente
classificados (heteroclassificação) como brancos (22) e
negros (2). A oportunidade de expressão e reflexão das
pessoas sobre as  questões étnico-raciais foi muito
enriquecedora, deu-nos oportunidade para perceber
falhas, possibilitando melhorar nosso atendimento, rever
estratégias e ampliar nosso olhar de cuidadores da saúde
mais adequados às singularidades de cada indivíduo.
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