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Milena de Oliveira Santos - Graduada em Ciências Sociais.
Mestra e doutoranda em Demograﬁa. Fez parte do Núcleo de
Apoio à População Ribeirinha da Amazônia e do Núcleo de
Consciência Negra da UNICAMP. Foi integrante do Comitê
Gestor do Pacto de Direitos Humanos (UNICAMP) e hoje ajuda
na coordenação do Grupo de Estudos de Raça e Desigualdade na Demograﬁa.
Milena, ﬁquei surpresa ao saber que teve tumor no cérebro.
Como foi passar por uma situação tão grave ainda menina?
Milena de Oliveira Santos Olha... eu era bem nova. Quando descobri, tinha por volta de 9
anos. Eu já sentia muitas dores de
cabeça, desde pequena. Mas essas dores sempre foram tratadas
como sinusite. Foi somente quando tive a possibilidade de ir a uma
médica homeopata, que é também neurologista, que uma ressonância magnética foi solicitada.
Minha família e eu descobrimos,
então, um tumor no aqueduto de
Sylvius que acarretava hidrocefalia. Esse era então o motivo real
de minhas dores de cabeça, motivo esse que poderia ter me levado
a óbito, mas que foi descoberto
graças a um atendimento médico
de qualidade.
Essa foi uma experiência marcante na minha vida, mas que por
ser criança creio que muitos possíveis medos foram amenizados.
Não foi um momento fácil. Nessa mesma época, minha avó, que
estava me visitando, também ﬁcou doente e teve de ser internada em um hospital do outro lado
da cidade. Esse fato fez com que
meus familiares tivessem que se

desdobrar.
Fui uma criança que dormia bastante por conta dos remédios e fui
bem tratada no hospital. Depois
quando retornei à escola, meus
colegas me receberam com muito
carinho, guiados pela professora
Silvia - pessoa incrível que tinha
como trabalho a nossa educação
escolar.
Em 2011, você foi a única mulher negra de sua turma e isso
se repetiu no mestrado em demograﬁa, em 2016. Como foram
essas duas experiências para
você? Teve diﬁculdades?
Olha... posso dizer a você que
é péssima a experiência de ser
única nos espaços e minha luta
tem sido no sentido de que mais
pessoas negras, indígenas, trans,
enﬁm, para que todas as pessoas
tenham acesso ao espaço universitário.
Quando adentrei a esse espaço
ainda eramos muito poucos. Muito
poucos em um espaço que é público e de direito de todos.
As minhas experiências na universidade foram, nesse sentido,
perpassadas pela solidão, pela
falta de identiﬁcação com os colegas. As discussões sobre as questões étnico-raciais também pare-

ciam não ter espaço, mas foram
conquistando terreno no decorrer
dos anos a partir da intencionalidade de alunos, funcionários e alguns professores.
Como as suas pesquisas revelam as relações raciais no Brasil?
No mestrado, estudei o ingresso estudantes nas universidades
federais brasileiras por distinção
de raça/cor. No doutorado, minha
preocupação se dá em relação à
permanência e conclusão dos cursos de graduação.
A tese ainda está em andamento,
mas, no mestrado, pude constatar que é claro o aumento substantivo de pessoas pretas e pardas nas universidades federais
a partir do estabelecimento da
Lei 12711/2012 - a chamada Lei
de Cotas. Contudo, até o ano de
2016 ainda era possível identiﬁcar
uma certa estratiﬁcação entre as
áreas de entrada dos diferentes
estudantes. Mulheres negras encontravam-se com maior frequência na área de Serviço Social, enquanto as brancas, por exemplo,
estavam em áreas como Artes.
Já a tese, ainda em anadamento,
aponta para desaﬁos institucionais que as faculdades e univer-
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sidades devem se debruçar. São
exemplos de pontos ainda a serem solucionados: o racismo que
se expressa não apenas por atos
individuais contra alunos com determinadas caracteristicas, mas
que também é institucional e perpassa portanto a construção das
regras universitárias entre muitos
outros aspectos.
Você já foi vítima de racismo?
Se sim, como foi e qual idade
tinha?
Já fui vitima sim. Creio que essa
questão ﬁcou mais evidente para
mim após meu ingresso na universidade, onde o contraste de minha
realidade tanto social quanto racial
foi extremamente escancarado.
Contudo, mais do que falar sobre
atos racistas dirigidos contra mim,
chamo a sociedade a uma reﬂexão sobre as pessoas brancas e
o papel delas na luta antirracista.
É importante que essas pessoas
sejam inqueridas sobre seus atos
racistas e que estejam dispostas a
abdicar de seus privilégios e contribuir na construção de espaços
antirracistas.
Como lidou com essa terrível
situação?
Um dos atos que me aconteceram foi quando fui ameaçada enquanto mulher e negra após sofrer
assédio por parte de um homem
dentro da universidade, enquanto
eu e uma amiga (branca) aguardávamos um ônibus que nos levaria até o restaurante universitário.
A minha maneira de lidar com a
situação à época foi entrando em
contato com o Núcleo de Consciência Negra da UNICAMP - es-

paço em que me senti acolhida.
Procurar o Núcleo foi a minha maneira de tentar denunciar a questão, já que eu estava há anos na
universidade e me vi naquele momento sem saber onde denunciar
aquele ato.
Hoje, os protocolos já estão melhor deﬁnidos para denúncias de
assédio e isso é resultado do trabalho de pessoas engajadas com
a justiça social dentro da universidade.
Hoje, você pertence a algum
movimento negro? Se sim, o
nome dele e as ações que ele
realiza de combate ao racismo.
Hoje faço parte do Grupo de Estudos de Raça e Desigualdade na
Demoraﬁa (GERDD). Com o grupo, a nossa intenção é promover
o debate acadêmico sobre questões demográﬁcas que envolvem
a população negra e indígena. A
intenção é romper o epistemicídio
- que a ﬁlósofa Sueli Carneiro deﬁne em sua tese como a negação
de sujeitos negros enquanto produtores de conhecimento - a partir
da elaboração de estudos sobre e
a partir de pessoas negras.
Você percebe o racismo no dia
a dia durante o trabalho? De
que forma ele acontece?
Percebo sim. Enquanto pessoa
que está acadêmica, vejo o racismo se revelando na não inserção
de textos produzidos por pessoas
negras e indígenas. Vejo também
a falta de ﬁnanciamento a projetos que se dediquem a pensar e
a escancarar as desigualdades,
principalmente a falta de investimento nas ciência humanas. Ou-

tros problemas são, por exemplo,
a falta de critérios socialmente justos para a distribuição de bolsas
na pós-graduação, etc.
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?
Bem... a resposta a essa pergunta é bastante complexa. Não sei
se há uma resposta certa, mas é
necessário construir um caminho
coletivo até uma sociedade antirracista e isso é, em grande parte, papel das pessoas brancas. É
necessário que a branquitude se
reconheça enquanto grupo racializado e que precisa abrir mão radicalmente de seus privilégios. Só
assim poderemos viver em uma
sociedade verdadeiramente democrática.
Basta apenas reconhecer o
racismo ou é preciso ter uma
ação antirracista por parte das
pessoas, sejam de qual etnia
forem?
Para essa resposta recomendo
antes de tudo a leitura de Angela
Davis. A autora explicita em seus
textos a necessidade de construção e efetivação do antirracismo.
O simples reconhecimento de
nada muda a sociedade. Precisamos destruir as estruturas sociais
de racismo e desigualdades e isso
não se faz apenas pelo reconhecimento sem ação.
Qual a origem de sua militância e a quais movimentos parti-
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cipa?
É diﬁcil pensar a origem de minha militância. Desde pequena
participo de movimentos sociais
(mesmo que a época eu não os
reconhecesse como tais). Contudo, quando se é uma pessoa negra em um mundo racista, sobreviver já é um ato de coragem que
desaﬁa o sistema.
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?
A relação entre escravidão e racismo é direta, aﬁnal ambos se
utilizam de aspectos subjetivos
para a discriminação sistemática
de pessoas com determinadas
características fenotípicas e sócioculturais. No Brasil, a escravidão deixou marcas profundas que
estruturam a nossa sociedade até
os dias atuais.
Com o ﬁm da escravidão, enquanto europeus chegaram ao
país com garantias de terras, acomodação e trabalho muitas vezes,
pessoas negras escravizadas,
libertas e livres se viram jogadas
a própria sorte, sem a garantia de
direitos básicos ao ser humano.
Nesse sentido, o país se construiu sob a édge da desigualdade e da naturalização da mesma
que está diretamente relacionada
com o sistema capitalista e com a
posição periférica do país em um
contexto de subdesenvolvimento.
Em relação a segunda pergunta
penso que os movimentos de resistência se constroem e se ali-

nham no dia-a-dia. Organizações
coletivas em mandatos de pessoas antirracistas, organizações
periféricas de valorização à cultura negra, os movimentos negros
como um todo são espaços de re
-existência embora sejam muitas
vezes invizibilizados. Assim, eleger pessoas negras comprometidas com a luta antirracista, zelar
pelos defensores de direitos e fortalecer os movimentos sociais são
formas de resistência que têm se
mostrado possíveis e urgentes.
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?
Penso, assim como você pontuou, que as pessoas negras não
são homogêneas. Nesse sentido,
pode haver pessoas negras com
diversos posicionamentos políticos. O por que isso ocorre? Creio
que existem pessoas que podem
tentar fugir a realidade que é jogada a todo momento em confronto
à vida de pessoas negras. Alinhavadas à pressão de um sistema
desigual ,que mantêm-se na corda bamba com a ideia de meritocracia, algumas pessoas buscam
despir-se daquilo que as causam
dor e acabam apoiando-se no negacionismo de aspectos importantes que compõem a sociedade.
E qual a importância do Dia da

Consciência Negra?
A data marca conquistas importantes dos movimentos negros do
país. Incluir a data em calendário
nacional ou municipal revela o desejo de discussão das condições
de vida de pessoas negras, que
são a maioria no país. Entretanto,
a importância do debate e engajamento político não se restringe a
esse dia. O compromisso com a
justiça social e, com ela, o ﬁm do
racismo deve ser diário e de construção coletiva. Apenas assim, teremos um país mais igualitário.
Fica em aberto para outras
considerações.
Eu gostaria de retomar o convite
à reﬂexão para as pessoas sobre
quais seriam na visão delas as formas de construção de uma sociedade antirracista. Nesse sentido,
gostaria de ressaltar a participação de pessoas diversas na construção de um modelo, se não de
país, ao menos de cidade. Esse
caminho não precisa ser solitário; há a possibilidade da companhia, enquanto leitura, de autoras,
como bell hooks (apenas em letras minúsculas, como ela mesma
se intitula), Angela Davis, Frantz
Fanon, Lélia Gonzales, etc. Para
além da possibilidade de construção e fortalecimento juntos aos
movimentos sociais por garantias
da efetivação de direitos.
Esse é um convite à ação!

