Alma Inclusiva
Aparecida do Carmo Miranda Campos - Assistente Social Sanitarista. Mestra em Saúde Coletiva pela FCM Unicamp. Pós-Graduada em
Gestão e Políticas Públicas – Fundação Perseu Abramo. Especialista
em Instituição e Família pela PUC-Campinas. Pesquisadora em Saúde
com recorte racial em serviço; e colaboradora da Rede Nacional de
Pesquisadores da FPA (Fundação Perseu Abramo). Organizadora do
livro Saúde da Pop. Negra e HIV/Aids: Pesquisas e Práticas. Membro suplente do Comitê Técnico de Saúde da Pop.Negra de Campinas. Assistente Social do Programa de Ist/Hiv/Aids do Hospital Dia Unicamp.
Campinas. Coordenação da Escola de Direitos Sociais e Cidadania
em Saúde da Pastoral da Saúde Regional Sul I CNBB, paróquia São
Joaquim e Santana - Arquidiocese de Campinas. Agente de Pastoral Negro do Brasil-APNs.
“Tida”, você já foi vítima de racismo? Se sim, como foi e qual
idade tinha?
Aparecida do Carmo Miranda
Campos, conhecida por “Tida”
- Eu já fui vítima do racismo institucional, praticado por cheﬁa, há
nove anos atrás, na disputa para
um cargo de supervisão no trabalho.
Como lidou com essa terrível
situação?
Não aceitei e por esta razão fui
obrigada a sair do setor de trabalho
Como é ser mulher e negra nessa sociedade? Conte-me por favor, um pouco da sua história.
Quando abordamos a questão
de gênero neste país, com toda
característica machista, já é muito difícil e, se sobrepõe raça, entendendo como raça negra, mais
difícil ainda. A sociedade é ainda
muito racista, com preocupação
de manter o privilégio da branquitude e as desigualdades em todos
os sentidos e segmentos da sociedade.
Comigo não é diferente. Sou de

uma família pobre, pais negros e
oito irmãos. Sou a única com curso superior em Serviço Social formada pela PUC-Campinas e mestra em Saúde Coletiva pela FCM
Unicamp. Desde os meus 15 anos
fui professora do antigo curso de
alfabetização de adultos, então
chamado Mobral, e depois auxiliar
de contabilidade, enquanto aluna
acadêmica. Assim que me formei,
fui trabalhar em Nazaré Paulista,
já como assistente social em um
programa de Assistência Social
do Estado, em parceria com a
Prefeitura Municipal local. Prestei
concurso na Unicamp ainda estudante e entrei como auxiliar educacional no Serviço Social do HC
da Unicamp e, em 1990, através
de um processo seletivo, passei
para Assistente Social do HC,
onde me encontro até hoje.
Como assistente social do
Hospital Dia da Unicamp, o que
levou você a fazer um estudo
sobre o racismo estrutural no
SUS e com pacientes negros
com HIV? Qual a conclusão do
estudo e quando foi feito?
Como sou, além de assistente

social, militante do movimento negro, havia sempre uma inquietação sobre a desigualdade da população negra em segmentos da
sociedade.
Então, surgiu em 2005 um edital
do Ministério da Saúde junto com
a Unesco para pesquisa sobre população negra e HIV. Eu e um docente infectologista escrevemos
um projeto ao qual fomos contemplados, entre outras 16 instituições
de saúde pelo Brasil. Resolvemos
fazer uma pesquisa comparativa
entre população negra e não negra de acesso e atendimento do
HIV/Aids no HC da Unicamp.
O resultado da pesquisa mostrou
que havia desigualdade no acesso ao atendimento. A população
branca chegava mais rapidamente em detrimento da população
negra que, além de demorar para
chegar, ainda fazia diagnóstico
mais tardiamente e, em consequência disso, morria mais também.
Em 2010, sua pesquisa motivou a realização do Simpósio
Nacional de Saúde da População Negra e HIV/Aids. Qual foi o
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resultado?
Ao término da pesquisa, solicitamos ao Ministério da Saúde que
nos desse a devolutiva e divulgação de todos os estudos realizados, porém não havia este planejamento por parte do Ministério.
Então, resolvemos organizar um
Simpósio Nacional para divulgar
os resultados destas pesquisas.
Foi de fato um evento inédito de
extenso alcance, onde conseguimos inclusive incluir resultados
de experiência de tratamento de
HIV/Aids de Moçambique, dando
um cunho internacional ao evento.
Contamos com uma participação
de mais de 600 pessoas.
Você percebe o racismo no dia
a dia durante o trabalho? De
que forma ele acontece?
No local onde eu trabalho, a percepção do racismo é muito sutil.
Como o racismo institucional está
muitas vezes naturalizado na prática cotidiana do trabalhador de
saúde, ele passa muitas vezes
despercebido. Digo que existe
por parte da equipe de trabalho
todo um cuidado para evitar práticas racistas, mas, às vezes, os
pacientes acabam trazendo falas que traduzidas acabam mostrando a prática do racismo. Mas,
isso é muito raro com certeza pela
questão da equipe ser muito qualiﬁcada e cuidadosa. Busco manter
a minha presença vigilante e atenta aos pacientes mais empobrecidos e negros.
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 no Brasil é estrutural e
estruturante historicamente e, por
esta razão, gera um abismo social,
racial, de gênero e classe, levando a população negra nas mais
profundas mazelas quando se trata de educação, saúde, emprego,
moradias, entre outras. A questão
do racismo cordial não cabe mais
neste país, até porque, na atual
conjuntura, ele não tem nada de
cordialidade; muito pelo contrário,
é violento e trágico quando não fatal e letal.
O Brasil carrega esse ranço racista eurocêntrico, por esta razão,
tem um atraso na questão humanitária e de direitos humanos. Para
mudar esta realidade, é preciso
reparar este erro histórico do racismo. É preciso evidenciar e dar
visibilidade as estas discussões,
além de somar as ações antirracistas e buscar políticas que de
fato diminuam as desigualdades.
Basta apenas reconhecer o
racismo ou é preciso ter uma
ação antirracista por parte das
pessoas, sejam de qual etnia
forem?
Para isso é preciso que a branquitude consiga sair de fato de
seu lugar de privilégio, assumir
sua responsabilidade nesta desconstrução e assumir a luta antirracista.
Como diz Ângela Davis, não
adianta dizer que não é racista, é
preciso ser antirracista e o antirracismo acontece através de práticas cotidianas que ajudem a desmobilizar estes grupos facistas,

machistas, xenofóbicos e homofóbicos. Ainda acredito que tenha
que ter a coragem de ressigniﬁcar posições mais conservadoras
que contribuem para manter este
racismo estrutural, que, segundo
Silvio Almeida, é como cimento na
parede; o racismo está nas entranhas do Estado.
Qual a origem de sua militância
a e a quais movimentos participa?
Desde adolescente, sempre fui
muito instigada a me incomodar
com injustiças. A minha formação
religiosa católica me fez fazer uma
perseverança militante por ter minha orientadora regiliosa, uma
freira ligada ao lado mais progressista da Igreja Católica, naquele
momento começando então as
CEBs (Comunidades Eclesiais de
Base), que tinha como referência
a Teologia da Libertação muito
incipiente ainda. Mas, já nos provocava enquanto adolescentes
a acreditar em um outro mundo
mais humano possível.
Daí participei do grêmio escolar
secundarista, depois conheci o
MNU (Movimento Negro Uniﬁcado). Comecei a participar de grupo de mulheres na academia e
hoje sou APN (Agente de Pastoral
Negros do Brasil), do movimento
negro, do Grupo de Mulheres da
Igreja e Mulheres de Assentamentos e outras ações sociais, além
de participar da Pastoral Afro-Brasileira.
Qual a relação do racismo com
a escravidão dos africanos? Já
emendo com outra pergunta:
nessa época, os quilombos se
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revoltavam e agora o que você
acha que pode ser feito como
resistência?
Como diz Jurema Werneck: “Nossos passos vem de longe...” Esta
frase tem tudo a ver com a questão da escravização dos povos do
continente Africano, sendo que
não chegaram a este continente
como convidados e sim como escravizados. Junto com este contexto, veio o racismo também. A
prática da Diáspora Africana era
desumana e não consentida. Tiraram a liberdade do povo advindo
de África, mas, ao pisarem aqui,
construíram os quilombos como
espaço democrático de resistência, pois neles se encontravam
negros em busca de liberdade,
indígenas e população branca
empobrecida.
Mas a luta da ancestralidade
nossa continua até hoje, com outros formatos mais resistentes e
resilientes. Querem nos matar,
mas nós decidimos viver. Podemos continuar lutando por ações
aﬁrmativas, que é o primeiro passo para diminuir as desigualdades. Temos que privilegiar a discussão deste racismo com e na
sociedade brasileira, nos espaços
públicos; buscar políticas mais
focalizadas para esta população
considerada como minoria; exigir
segurança pública que defenda a
vida e não a tire da juventude negra; e discutir saúde reprodutiva e
sexual das mulheres negras, buscando garantir que estas possam
escolher ser mães ou não, sem terem medo de que não terão uma
maternidade interrompida preco-

cemente por causa de abordagem
e morte pelo Estado. Promover
cotas em todos os segmentos da
sociedade até que se entenda
neste país que sua constituição
miscigenada ainda tem maioria
de população negra. Combater a
necropolítica praticada no dia dia
pelo estado racista e conservador.
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?
Temática difícil de comentar, pois
chega a não ser compreensível tal
atitude vinda de um negro retinto,
de família pobre e engajada no
movimento negro, que teve toda
educação antirracista e resolve
tomar atitudes contrárias ao benefício de seu povo negro.
Na minha avaliação, esta pessoa
tem um problema psicológico grave que provavelmente, em algum
momento de sua vida, teve um
sofrimento psíquico muito grande
frente ao racismo que o traumatizou a tal ponto que distorceu sua
percepção sobre o racismo e sua
realidade de homem negro neste
país. Este é o pior mal que o racismo estrutural pode produzir no ser
humano. Acabo por querer acreditar que ele seja vítima do racismo
profundamente estruturante. Pois
não consigo acreditar que o mes-

mo nunca tenha passado por uma
situação humilhante que o racismo traz no nosso cotidiano.
E qual a importância da data da
Consciência Negra?
O Movimento Negro Uniﬁcado
(MNU), em 1978, decidiu que seria celebrado como o Dia da Consciência Negra o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi, um
dos maiores líderes quilombolas
do país, que travou uma luta dos
negros escravizados que se rebelavam contra o sistema escravista
da época. Já em 2011 por meio da
Lei nº 12.519, a data foi oﬁcializada como “Dia Nacional de Zumbi e
da Consciência Negra”.
Fica em aberto para outras
considerações.
Enﬁm, para encerrar, acredito
que não é mais possível viver num
mundo que caminha a largos passos para o futuro, com globalização tecnológica, e ainda trazer tão
arraigado a questão do racismo. O
mundo está mudando e, para que
seja possível um mundo melhor
para a humanidade, temos que
desconstruir o racismo, machismo e outros “ismos” tão primitivos
ainda nesta constituição mundial
moderna. Não podemos permitir que o racismo se ressigniﬁque
e crie outros modos operandi de
se perpetuar. Como disse Achille
Mbembe um dia: “A democracia
só é viável se o racismo for combatido radicalmente”. Aﬁnal, vidas
negras importam!!!!

