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Sua vinda de Araraquara para
Campinas aconteceu por quê?
Maria Ester Januário - Eu tinha
um projeto pessoal, diferente do
que acontecia na cidade naquela
época. A maioria das jovens negras diﬁcilmente conseguia um
trabalho no comércio ou empresas na cidade. Tentei por diversas vezes e não tive sucesso.
Percebendo as poucas chances
que teria de oportunidade de emprego, aproveitei uma situação de
uma vizinha que estava mudando pra Campinas, e não tive dúvidas, acabei pegando carona e
vim para a cidade em busca de
um emprego e consequentemente terminar meus estudos, não foi
nada fácil, mas consegui, com
muita persistência.
Você já foi vítima de racismo?
Se sim, como foi e qual idade
tinha?
Sim. Várias vezes. Fica até difícil

enumerar, mas uma marcante foi
exatamente na minha cidade natal. Ao ir até um estabelecimento
comercial com uma amiga, que
estava com anúncio de que o local precisava de uma balconista,
o proprietário conversou conosco.
Essa minha amiga, que eu darei
o nome de Sílvia, é branca. O
dono do estabelecimento pensou
que quem estava pleiteando a
vaga era a Silvia. E mudou completamente de atitude quando a
ela se virou feliz e exclamou: “Ela
é exatamente o que você querendo!” Então, ele percebeu que
era eu quem estava querendo a
vaga. Imediatamente, mudou o
semblante e disse que a vaga já
estava preenchida. Outra situação
parecida ocorreu aqui, em Campinas. Eu e meus colegas tínhamos terminado um curso juntos
de Atendente de Enfermagem, no
Senac. Eles conseguiram a vaga
e eu não. Eu era a única negra do

grupo. Outra já com meus ﬁlhos
pequenos e num passeio com o
pai (não negro) e muito, conhecido na cidade, fomos abordados
por uma mulher branca que perguntou para ele: “O que que essa
negrinha tem que eu não tenho?”
Ele respondeu: “Em primeiro lugar,
a educação.” Em outro momento, estava feliz com dinheiro pra
comprar meu primeiro carro zero.
Entrei em várias concessionárias
aqui em Campinas, mas não era
nem atendida. Sabe quando você
tem a certeza que é invisível? Fui
embora e voltei na mesma loja na
companhia de uma amiga branca
e fui bem atendida. É impressionante esses comportamentos que
temos de lidar em nosso dia a dia,
desde dos 17 anos.
Como lidou com essa terrível
situação?
Tive que engolir sempre a seco,
com gosto amargo, muitas vezes,
lágrimas e cara de paisagem e
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bola para frente. Não seria a mesma coisa hoje, sinto que estamos
mais preparados para lidar com
toda essas questões.
Como é ser mulher e negra
nessa sociedade?
Ser mulher negra é lidar constantemente com discriminação
racial e cenas racistas em nosso
cotidiano. Ser mulher negra é ser
invisível, em diversos setores da
sociedade. É ser visível ao entrar em uma loja, mercado, não
no contexto de ser bem atendida,
mas com o olhar de desconﬁança.
É ser criativa o tempo todo, dar
conta de sustentar uma família
com pouco recursos ﬁnanceiros.
Ser mulher negra é ser combatível, pois existe toda uma mídia
ditando o padrão de beleza. Temos que ser muito mais “defensiva” para não ser um objeto. É ter
muita coragem e ainda trazer uma
alegria, acolhimento, força e um
sorriso que, às vezes, é confundido com insinuações sexuais. É
colocar um bloco na rua, é gerenciar e proporcionar a alegria, por
si só, é cuidar dos nossos ﬁlhos,
do trabalho, estudos...sofremos o
tempo todo, mas, mesmo assim,
ressurgimos das cinzas.
Olhando pelo espelho retrovisor, como avalia a sua história
proﬁssional dentro do Caism,
da Unicamp? E de que maneira
você acredita que contribuiu na
luta ao racismo?
Eu avalio como uma história excepcional. Hoje, estou aposentada. Passei uma vida proﬁssional
lá, de muitos e muitas batalhas.
Na corrida de ser sempre uma

proﬁssional dedicada. Olhando
por esse retrovisor é espantoso
a história que construí, tudo que
realizei! Ter vivenciado, aprendido, ter sido cobrada em todos os
aspectos... Se engana quem pensa que trabalhar num serviço público é fácil, pois é um movimento
constante em buscas de aperfeiçoamento proﬁssional, estudos o
tempo todo. Você tem que estar
apto, seja na assistência ou não.
É ir matando um leão por dia.
Eu agradeço por todas as oportunidades, aproveitei e sabia que
estava preparada para todas elas.
Foi dessa instituição que tenho o
que tenho hoje. Foi por esse trabalho que educo e sustento meus
ﬁlhos; tenho muita gratidão, mas
penso que a Unicamp, assim como
muitas instituições formadoras de
opiniões e de estância mundial,
deve trazer mais reﬂexões sobre o
tema e ter mais ações antirracista.
Sempre que pude levantei essas discussões com colegas de
trabalho. Teve uma ocasião que
juntamos algumas colaboradoras
pretas do hospital, dentro das atividades da Consciência Negra no
mês de novembro, e montamos a
exposição: Mulheres... Evidenciamos Raquel Trindade e Clementina de Jesus e, trouxemos um
coral composto por integrantes
negros de Campinas. Foi lindo!
Isso propiciou discussões sobre o
tema.
Outra coisa que sempre apostei
foi incentivar todos em meu entorno a estudar. Eu tinha e tenho
uma sede de transformar as vidas
das pessoas do mesmo jeito que
trilhei meu caminho. Acreditava e
acredito que sem a educação não

avançamos nesta luta contra o racismo.
Você percebe o racismo no dia
a dia durante o trabalho? De
que forma ele acontece?
Sim, no dia a dia, a gente tem
menos oportunidades de errar digamos. Temos que lidar com gestos, caras e bocas o tempo todo; é
uma ginástica para expressar seu
ponto de vista, os projetos, implementações.
Certa ocasião, logo que inicie
como nutricionista ainda na década de 90, de lá para cá essa
situação já mudou felizmente, ao
chamar a paciente na sala de espera para o atendimento, ela olhou
para mim e perguntou: “A nutricionista não veio hoje?” E eu respondi: “Veio e está na sua frente.” Ela
pediu desculpas e depois foi só
risos. Em todas as áreas - saúde,
indústria e comércio - as pessoas
pretas sempre estão em segundo
patamar proﬁssional, mesmo com
capacitação, infelizmente. Muitas
vezes vem de forma sutil e discreta, mas nós percebemos e quase
sempre de forma violenta psicologicamente.
Como você analisa o racismo
no Brasil? Todo mundo sabe
que existe, mas ninguém acha
que é racista. Na sua opinião,
somos todos eurocêntricos? Se
sim, como mudar essa mentalidade racista?
O racismo é uma estrutura de
poder que subjuga os povos vistos como diferentes, buscando
ﬁxá-los: social, política e economicamente na base da pirâmide
social. Uma das faces do racismo
opera nos modelos, isto é, em um
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biótipo humano, na linguagem, na
estética e estereótipos em geral.
Foi construído historicamente no
imaginário da população brasileira
que ser negro é feio; enquanto o
modelo de beleza a ser seguido é
o branco, o europeu.
Por exemplo: se buscarmos no
dicionário a deﬁnição de negro e
de branco, constataremos que os
adjetivos positivos fazem referência somente ao branco. É dessa
forma, que o racismo se dá no inconsciente coletivo, fazendo com
que as pessoas naturalizem essas
desigualdades, destratem o negro
devido à cor da sua pele, negando-lhe a sua humanidade.
Para combater essa mentalidade, o movimento negro, por
meio de muita luta, propôs a Lei
10.639/2003, que trata do ensino
da história e cultura negra brasileira e afro-brasileira. Essa Lei foi
sancionada em 2003, alterando
assim a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.
Basta apenas reconhecer o

racismo ou é preciso ter uma
ação antirracista por parte das
pessoas, sejam de qual etnia
forem?
Passou tantos anos e muita gente
ainda pensa que discutir o racismo
é uma pauta para os negros, mas
não é. Ações antirracistas têm que
ser implantadas urgentemente,
e por todos, para conseguirmos
construir juntos um caminho com
mais dignidade e respeito.
Qual a 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 racismo se origina historicamente através da escravidão. E
se perpetua atualmente na sua
naturalização de fatos como: jovens negros sendo mortos a cada
23 minutos na periferia. Essa naturalização está vinculada a ideia
de desumanização dos negros,
oriunda da escravidão. A resistên-

cia é dar acessibilidade à cultura.
Conhecimentos é poder...
Sei que a avaliação deve ser individualizada, já que não existe
um povo homogêneo, mas irei
citar o exemplo do presidente
da Fundação Palmares, Sérgio
Camargo, que chamou o movimento negro de “escória maldita”? Por que, na sua opinião,
existe pensamento como o de
Camargo entre pessoas negras?
A ignorância permeia todas as etnias, e infelizmente não estamos
imunes. Essa pessoa representa
a situação política atual, negacionista. O ódio é um retrocesso.
E qual a importância da data da
Consciência Negra?
A data faz parte de um processo
histórico de luta e denúncia do racismo, enquanto nosso país continuar mascarando o racismo, fazse necessária a data.

