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Você já foi vítima de racismo?
Se sim, como foi e qual idade
tinha?
Maria Alice da Cruz Paula - Sim.
O tempo todo. Verbalizações em
refeitório de escola, na igreja, preconceito pedagógico, mas que,
na infância, não tomamos como
racismo pela necessidade de socialização que temos (cabelo de
Bombril, mas dito de forma “carinhosa”, como “adoro seu cabelo
de Bombril”). Coisa de segundo,
terceiro ano escolar que, certamente, era ouvida pela criança
branca em sua casa ou na TV. Por
parte de um professor, na quarta
série, o racismo era velado, ou
seja, ele não falava “estou humilhando porque você é negro ou
negra”. Mas a mãe de um aluno
percebeu e, certa vez, numa reunião de ﬁm de ano, ela o questionou. Eu, uma criança observadora, adorei a atitude dela, guardei
isso, nunca me esqueci. Uma vez,
este professor disse a minha amiga, recém-chegada de Angola, loira, que ela não deveria andar com
outra amiga, que era negra. Não
disse o motivo, mas, perspicaz
sempre, associei na hora. Talvez
elas não tenham percebido e não
se lembrem. Como esse educador já havia sido indelicado com

minha irmã, quatro anos antes, e
eu ouvia tudo o que se falava em
minha casa, ainda que não fosse
para ouvir (risos), fui registrando
esta e pequenas atitudes humanas racistas, sim. Ou seriam desumanas? Aprendi com minhas
irmãs a responder a pequenos
ataques racistas, nunca deixei
barato, não, ainda que fosse com
uma boa conversa, mas no dia seguinte, estava me relacionando,
brincando de novo. Hoje em dia,
discretamente, vou me fechando,
me afastando. E não somente por
racismo, mas por qualquer atitude
que soe como violação dos direitos humanos.
Na época, essas atitudes chegavam a determinar alguns aspectos
de nosso comportamento, como
os penteados, a introspecção, a
autoexclusão. Mas o meu verbo
sempre foi: “Deixa”.
Lembro-me perfeitamente de ter
sido indicada para substituir uma
amiga num trabalho, na adolescência, porque minhas tranças
eram “sinais de asseio”, mas o
black power de minha amiga não
era conveniente para o órgão que
nos indicava para as empresas.
Os chefes a amavam, ﬁcaram
muito tristes com a troca. Sou
sempre grata a tudo que recebi,

a quem me deu possibilidade de
acesso aos estudos e ao trabalho,
aos 13 anos de idade, mas essa
diferença de tratamento sempre
me incomodou. Sempre me senti
em dívida com esta pessoa, mas
seguimos amigas, nos reencontramos, e hoje ela está na mesma
empresa da qual aposentei. Foi
uma das respostas que o tempo
me trouxe. O universo fez justiça,
mas o ser humano, muitas vezes
achando que faz o certo, tem seus
deslizes no que diz respeito ao racismo, ainda que não se reconheça como uma pessoa racista. Não
foram ofensas denotativas, mas
atitudes, manifestações impensadas e indiretas, preterições. Neste
caso, porque ela gostava de seus
cabelos. Porque ela se gostava. E
isso é muito sério porque não temos como denunciar um agressor
silencioso. Sem contar que naquela época racismo não era crime.
Dizem que racismo não tem idade, ninguém nasce racista, o próprio Mandela eternizou um texto
no qual aborda isso, mas a pessoa
passa a pertencer quando começa a se comunicar, a verbalizar. E
é preciso cuidar disso desde sempre para não criar mais um ser
humano preconceituoso. E não
somente com relação ao racismo,
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mas também com relação a peso,
religião, questões de fonoaudiologia, deﬁciência física, imigração,
sexualidade. Crescemos preconceituosos sim e, com certeza, o
racismo é o mais gritante e, pior,
estrutural, como já comprovaram
cientiﬁcamente meus amigos que
introduziram e perpetuaram o
tema na academia.
Duvido que alguma pessoa negra
não tenha sido vítima de racismo,
ainda que velado, num mundo
corroído pelo preconceito e que
revela seu ódio quando o tema
passa a ser debatido não somente em discursos e mobilizações
sociais, mas também em páginas
de livros, jornais, produções audiovisuais, bancada legislativa. A
pessoa pode não ter percebido.
Eu mesma já tentei mostrar várias
vezes a amigos e parentes negros
e brancos as várias faces do racismo. Como dizia Florestan Fernandes, “o preconceito é uma coisa
tão feia que a pessoa esconde de
si mesma.”
Como lidou com essas terríveis situações?
Como sempre convivi dentro dos
resquícios da falsa democracia
racial do Estado Novo (que se
estendem até hoje na mente de
algumas pessoas) e, além disso,
sempre precisei estudar e trabalhar sem ser expulsa (risos), fui levando, dando minha resposta nos
cadernos, nos livros, no trabalho
bem-executado. Fiz de conta que
não entendia quando o colega de
coro infantil me chamava de branca de neve e outros riam. Pensava: “Deixa”. Quando um professor
na PUC, dito esquerdista, me cha-

mou de “deferente” e todos riram,
como se ele de fato quisesse dizer
deferente, e não diferente, pensei:
“Deixa”. Porque a vida ensina,
Nice. Parece que não, mas ensina. Algumas vezes fui doce, mas
em muitas, precisei fechar a cara,
ser dura, ser uma Alice que nem
gostava, mas necessária. Precisei falar com alguns amigos como
se eles tivessem 6 anos de idade
para entenderem que expressões
e brincadeiras utilizadas na adolescência eram naturalizadas e faziam parte de racismo estrutural.
Eu sempre categórica: não aceito
e pronto.
Num determinado momento,
cresci e percebi que responder
com minhas pequenas conquistas
não basta, porque sozinha salvo
somente minha pele (e olhe lá),
mas a pele negra é muito maior do
que o mais extenso órgão de meu
corpo; ela é uma família, imensa,
uma nação, um planeta. Então,
por mais que eu não seja militante, ativista, não levante bandeira,
não tenha tido tempo de escrever
um livro sobre o tema, de ingressar num mestrado ou doutorado,
como planejava, eu não me calo
e decidi escrever o que penso nas
redes sociais, me posicionar contra, incentivar as pessoas negras a
tomarem espaços que nos são por
direito, pelo direito de viver dignamente, humanamente. “Sem ter
que ﬁcar provando”, como acentua
a Tida no ﬁlme “Para Não Passar
em Branco”. Como diz uma amiga
professora, não podemos naturalizar o sentimento de excepcionalidade. Eu cheguei, mas eu preciso
ser a porta que se abre para que
outros tenham acesso.

Algo que me incomoda é quando
um amigo para mostrar que não
é racista, me envia histórias de
negros que lutaram e venceram.
Quantos em cem? Relembre sua
sala de aula, relembre seu ambiente de trabalho, seu grupo de
estudos, relembre seu passeio
num centro comercial, suas viagens de avião, seu bairro. Fico
imensamente feliz quando negras
e negros realizam seus sonhos e
se destacam por isso, porque é
importantíssimo pela representatividade, mas não podemos nos
render ao discurso da excepcionalidade, temos de ver o que ainda
faz com que o outro não avance.
E precisamos estar não somente
nos lugares de glória, mas naqueles de vulnerabilidade também. É
bonito tudo o que conquistamos,
é. Mas será mais bonito se conseguirmos evitar que outras pessoas
passem pelo que passamos para
avançarmos um pouco.
Porque, para mim, tem um efeito,
o de sair pisando duro e conquistar meu lugar, mas para outros,
essas naturalizações de brincadeiras que tornam o outro menos
importante têm efeitos que levam
a problemas de saúde mental ou
baixa tolerância em relações interpessoais, síndrome de sala de
aula, de ambiente de trabalho.
Interfere na vida social. O preconceito, de modo geral, interfere na
vida social.
Certa vez, numa reunião de direitos humanos, uma docente me
disse: “Acredita que sofri preconceito nos Estados Unidos por ser
branca?” Fomos interrompidas,
não respondi, internalizei a resposta. Mas imagine o que é sofrer
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isso diariamente (e na maioria
das vezes silenciosamente) no
país onde você nasceu e precisa
crescer, ter seu desenvolvimento
intelectual garantido na escola,
na universidade, no grupo de estudos, no grupo de pesquisa, na
mesa de reuniões, no ambiente
de trabalho. Imagine quando seus
direitos básicos precisam ser garantidos por uma estrutura racista? Você sofrer preconceito por
um dia, seis meses, um ano por
estar estudando, pesquisando no
exterior não muda seus pensamentos sobre o que é nascer e viver provando sua existência? No
caso dela sim, pois ela estava ali
justamente para lutar por universidade sem violência, mas imagine
quantos repetem isso para questionar movimentos antirracismo.
Como é ser mulher e negra
nessa sociedade?
É ser preterida em todo tempo.
É sentir, aos 53 anos, por exemplo, que esta luta é especialmente
sua. Que a força para mudar um
cenário depende de suas atitudes. De um voto, talvez? De emprestar os ouvidos? De estender
a mão. É lutar diariamente. Para
que, quem sabe, outras gerações
não precisem ter que lutar. Eu
respeito e me envolvo na luta das
mulheres de um modo geral. Este
é um princípio. Eu respeito a luta
de vários grupos sociais excluídos
e luto desde o pré-primário pela
inclusão e aceitação do ser humano. Este também é um princípio.
Não deixo minhas ﬁlhas fazerem
piadas, prejulgarem, discriminarem. Piada de português, piada
de loira, piada de preto, apelido

por causa de característica física
eu não deixo que façam. Outro
princípio. Se uma delas chega dizendo que “fulana ﬁca se vitimizando”, eu logo pergunto: “doeu
em você ou nela”? Deixe a vítima
falar, a dor precisa ser explicitada. Então, este verbo não entra
em casa com esta conotação, por
exemplo. Vitimizar é fazer alguém
de vítima. Pronto. O que não podemos é estagnar, precisamos
seguir e tentar reverter a situação,
mas não queira medir a vitimização do outro, se não for para ajudar. A dor tem grau de intensidade diferente de uma pessoa para
a outra. Um fato, porém, chama
atenção quando sou negra e vou
falar como o preconceito interfere na vida de mulheres como eu
para amigos que dizem me amar,
ou quando falo no quanto as palavras e atitudes de um candidato
à presidência da república brasileira sobre mulheres negras me
levam a fazer campanha contra
sua eleição: parte deles e até delas se afastam, se ofendem. Conseguem colocar seu quiosque,
sua empresa que não vai bem
das pernas acima de questões
humanistas e insinuam que todos
temos problemas, sendo que eu
jamais discordei disso e, pelo contrário, sempre lutei pelo coletivo,
sempre, por meio de meu trabalho, me posicionei contra qualquer
tipo de discriminação. Algumas
amigas dizem: “todas passamos”
e me acusam de falta de empatia.
Acho que não preciso falar mais
nada, não é? Ser mulher negra é
viver lutando o triplo por melhor
que seja seu status social. E essa
questão de status é assunto para

outra pauta porque precisamos
parar de nos posicionar como “negros diferenciados”. Aos olhos da
“injustiça”, isso não existe.
Como você analisa o racismo
no Brasil? Todo mundo sabe
que existe, mas ninguém acha
que é racista.
Reﬂete tudo o que respondi anteriormente. O racismo velado, o
racismo estrutural, como detalha
o escritor e advogado Silvio de
Almeida. O racismo está entre as
questões que as pessoas acomodadas sabem que existe, mas se
apoiarem a erradicação, haverá
mais pessoas a concorrerem por
sua fatia de direitos. “E se a ﬁlha
da Alice, que estudou na iniciativa
pública tiver a mesma chance que
a minha, que estudou na rede particular? Isso é injusto.”
Na minha igreja nunca ouvi falar
nisso! Fala-se muito rapidamente.
Em muitas empresas o assunto
é proibido praticamente! E todo
mundo sabe que existe.
Basta apenas reconhecer o racismo ou é preciso ter uma ação
antirracista?
É preciso ser um racista em
desconstrução,
primeiramente.
É preciso fazer uma tomograﬁa
de consciência, ir a fundo nesse
diagnóstico. Porque as pessoas
se manifestam contra uma atitude racista, colam lá seu adesivo
no perﬁl da rede social, mas não
permitem que o outro avance, explora a inteligência de seu colega
de escola, de seu colega de trabalho e não dá os créditos, mesmo
sabendo que a empresa jamais
nomeará aquele amigo inteligente
para um cargo de conﬁança, elege
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a direita racista.
Estamos no mês da consciência negra e quantos professores
ou empresas estão promovendo
discussão sobre o tema neste
momento? Unicamp tem um mês
de evento, o UnicampAfro, mas
quantas empresas ou instituições
têm esta mesma atitude? Quantas
empresas têm negros competentes em cargos de liderança, por
exemplo, quantas têm iniciativas
para combater o racismo no ambiente de trabalho? E quantas
postagens de empresários brancos e outros desavisados, que se
posicionaram aderiram ao Black
Lives Matter irão postar em suas
redes que a consciência tem de
ser social e não negra no Dia de
Zumbi, mas quando precisarem
celebrar qualquer outra data virão
nos procurar? E nós iremos, porque quem combate o racismo está
inserido em lutas muito maiores.
As pessoas não têm ideia.
Então, para mim, não basta reconhecer a existência do racismo nem ser antirracista, precisa
ser um racista em desconstrução
também. Pensar nos pontos que
precisa modiﬁcar em si para tentar
mudar nos outros.
Para você, existe alguma relação do racismo com a escravidão dos africanos? Já emendo
com outra pergunta: nessa época, os quilombos se revoltavam
e agora o que você acha que
pode ser feito como resistência?
O Brasil foi formato sob chibatadas. É forte ler isso? Foi mais forte sentir. Como se aquelas cenas
fílmicas e novelísticas doessem
no espírito. Parei de consumir

conteúdo que mostra pessoas
sofrendo, sendo castigadas. É
uma visão romântica, mas o sentimento que tenho com aqueles
que sofreram para que o meu país
(porque agora é meu, nasci aqui)
existisse e eu tivesse o mínimo
de chance de nascer e viver é de
gratidão, mas também de dor. E
não somente eu sou fruto do suor
deles, do sangue derramado por
muitos deles, mas uma nação inteira. Somos ﬁlhos da luta pela liberdade e devemos zelar por ela.
Para as pessoas, infelizmente,
devem ter oportunidade e vencer
aqueles que foram mais ambiciosos, e jamais todos que trabalharam. Essa cultura permanece. Por
que o seu ancestral se alimentou?
Por que o seu ancestral teve condições de estudar e ter trabalho
remunerado? Quem construiu?
Quem sangrou? Não passa pela
cabeça das pessoas que ninguém
estaria aqui se não fossem todos
os que trabalharam e que muitos
ﬁzeram isso por meio do trabalho
escravo? Passa pela cabeça que
eles não entendiam a língua dos
traﬁcantes de escravos? Pesada
esta palavra, mas seus ancestrais
foram traﬁcantes de pessoas, e os
meus foram traﬁcados. Então, o
Brasil nasceu racista. Esta história
racista foi para os livros, foi para
as cenas de novela na pessoa
daquela personagem que repetia:
“tadinha da sinhazinha”; “tadinho
do patrão”. Quando o negro consegue, enﬁm, frequentar a sala de
aula, essa história racista já está
lá, e ele vai enfrentar sérias diﬁculdades. Quando ele vai para o
mercado de trabalho, sem carta
de recomendação, essa história

está presente lá no ambiente corporativo. E ela não sai. Ela pode
até ter sido reduzido, mas não sai.
Quando vai para a universidade,
a mesma coisa. E eu quero pedir
licença para contar uma experiência que eu tive e me calei pela empresa que eu representava, mas
hoje eu digo, nada é maior do que
nossa dignidade, nenhum salário,
nenhum administrador, nada. Precisamos responder.
Eu e o fotógrafo fomos cumprir
mais uma pauta, no advento do
programa de ações aﬁrmativas na
universidade onde eu trabalhava,
e o professor era um sujeito admirado por todos, inclusive por
mim, pela proposta ambiental e
pelos êxitos de sua linha de pesquisa. Em determinado momento,
ele, que em nenhum momento me
olhou nos olhos, disse: “Eu estou
falando de alunos de ponta, porque tem aluno que entra, sai e não
sabe o que veio fazer aqui. E agora com esse programa de ações
aﬁrmativas, com essa história de
inclusão, de cotas, a qualidade do
conhecimento vai ser prejudicada
mais ainda”.
Foi neste momento que eu, com
medo do racismo que as cotas
poderiam intensiﬁcar, passei a
adotar o sistema de cotas. Peguei
para mim, comecei a escrever, a
defender, a me aprofundar sobre o
assunto e vi que o Brasil, há mais
de 200 anos de sua construção
racista, criminosa, antimoral, precisava formar espelhos, precisava
formar referências nas comunidades, entre jovens negros, entre
jovens pobres de periferia, para
educar o educador da academia.
O Brasil é falso, Nice. O Brasil ain-
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da é um grande lençol de areia.
Se não pisar com cuidado, adeus.
E no que diz respeito ao preconceito, minha ﬁlha passou no
Vestibulinho de um colégio para
cursar Ensino Médio. E os educadores, veja bem educadores, não
tinham boa vontade para receber
estudantes de Ensino Médio num
colégio técnico, começa por aí.
Na primeira reunião de pais, mães
e responsáveis, eu ouvia os professores falarem que “a sala era
fraquinha” porque entrou muito
estudante de escola pública. Então, quando chegou minha vez,
eu perguntei: então onde estão
os de escolas particulares que
prestaram o mesmo processo seletivo deles? Eles são fraquinhos
ou os senhores estão rotulando
os alunos já no primeiro trimestre
e acentuando esta característica
neles.
Quando se recebe um grupo,
seja de alunos, proﬁssionais, o
papel de quem recebe é acolher,
motivar. Qual o mérito de um bom
educador quando o aluno se esforça para ser aprovado num
processo seletivo? Eu diria: você
merece estar aqui, então vamos
trabalhar, vamos nos transformar.
O mérito é transformar a vida daquela pessoa que já foi tão prejulgada até ali. É o racismo estrutural, mas naquele momento eu era
a Alice mãe e aprendi a enfrentar
com educação, sim, mas de cabeça erguida.
O pensamento preconceituoso nos rouba a oportunidade de
construir um mundo melhor para
o outro, não é? Um mundo melhor
para todos.
Isso além de outras atitudes ra-

cistas que minha ﬁlha sofreu na
escola e que eu precisei, mesmo
com medo de errar, perguntar se
estavam sendo racistas. Teve uma
noite que a diretora interina me
telefonou e ﬁcou duas horas conversando para tentar me convencer que uma professora não era
racista. Há dois meses, descobri
que a mesma professora diﬁcultou
o início de um professor negro na
mesma escola. Então, Nice, precisamos quebrar muitos preconceitos ainda. Essa entrevista daria
um livro!
Como você avalia o presidente
da Fundação Palmares, Sérgio
Camargo, sendo um negro, chamar o movimento negro de “escória maldita”?
Eu não me assustei pelas mãos
que o colocaram lá. As mesmas
que tentam e não conseguem
acertar um nome para a Educação, a Saúde, a Cultura. Que
deixam morrer mais de 160 mil
pessoas numa pandemia por banalizar dados cientíﬁcos. O que
poderíamos esperar? Alguém que
apoiasse o movimento? Eu me recuso a tentar compreender, mas
essas pessoas existem, e, como
tantos, este é mais um cargo mal
ocupado no atual governo. Há, em
todos os grupos sociais, aqueles
que olham de cima para baixo.
Mas um governo com o mínimo
de bom senso jamais escolheria
alguém com esses pensamentos
para ocupar este cargo.
Fica em aberto para outras
considerações.
Conceição Evaristo e Djamila não
vieram ao lançamento de meu livro, nem o lerão, mas seria uma

realização e tanto. Talvez porque
eu tenha de comer muito feijão
para chegar perto delas. Têm realizado um trabalho maravilhoso no
campo da literatura.
Brincadeiras à parte, nos últimos
anos, me chama a atenção a força com que os autores negros começam a se destacar. O mercado
editorial é resistente a autores negros e eu torço para que não seja
oportunismo, mas reconhecimento mesmo. É preciso dar atenção
à produção de artistas e literatos
negros. Assim como é preciso valorizar o proﬁssional negro em todos os campos de atuação.
Como disse anteriormente, o
mundo precisa de bons espelhos,
referências. Quando vejo Silvio de
Almeida, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro sendo convidados a
falar sobre seus livros, e melhor,
vendendo bem, sendo adotados,
eu renovo as esperanças. Espero
que elas (as esperanças) não me
traiam.
Quando digo vender bem não é
pelo retorno comercial, mas pela
projeção, alcance, distribuição
destes títulos. Os títulos de Carolina de Jesus levaram séculos
para ser reconhecidos e, recentemente, passaram a ser leitura
obrigatória para vestibulares. Mas
a diáspora negra ainda existe.

