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A mudança começa com elas

Por Maria Laura Neves e Marina Caruso

Luiza Bairros
Ministério: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 
Filhos: Não tem 
Estado civil: Solteira 
Trajetória: Nascida em Porto Alegre, fez administração, sociologia e chefiou a Secretaria de Promoção da
Igualdade do Governo da Bahia 
Pricipais desafios: Diminuir a violência contra jovens negros

>> Luiza Bairros fala sobre vaidade e beleza

MC Sua vida pessoal é pouco divulgada. Por que? A senhora é casada, tem filhos?
LB Uma vez vi uma entrevista maravilhosa com a escritora Inês Pedrosa, que dirigiu a Marie Claire em
Portugal. Quando ela foi entrevistar o presidente recém-eleito, perguntou como ele pretendia conciliar vida
doméstica e pública. A colocação mostra que esse é o tipo de pergunta que só se faz às mulheres. Fico me
perguntando até que ponto interessa perguntar isso a mim.

MC Nossa intenção é mostrar para nossas leitoras a história da senhora. 
LB A tendência de qualquer pessoa ao falar em retrospecto é fantasiar um pouco. Não tem absolutamente
nada de especial. Às vezes você chega em lugares que a maioria do seu grupo não chegou e parece que
você fez algo especial. Tudo o que eu falar vai parecer clichê: os valores da minha família, os amigos que
encontrei...

MC Por que a senhora acha que foi escolhida para o ministério?
LB Não sei. A trajetória pública, a militância, o movimento [negro], os estudos que fiz sobre esse tema, o
fato de ter transformado isso numa atuação profissional...

MC Por que a senhora mudou para Bahia?
LB Porto Alegre, na minha época, era uma sociedade extremamente segregada. Cheguei a pegar clubes
sociais de negros e brancos separados. Imagine uma pessoa negra, vivendo em uma sociedade como a
gaúcha, que se defronta com a Bahia, de maioria negra. Uau! É muito forte. Salvador foi o lugar onde
comecei a fazer minhas próprias escolhas. A cidade me ensinou a viver entre pessoas negras. O racismo
fazia com que os negros desejassem um outro mundo, outro círculo de amigos. Vivi os anos 80 e início de
90 lá. Depois, fui para os Estados Unidos, o lugar onde a questão racial mais avançou.

MC Por que? 
LB Os Estados Unidos nos ensina que você pode diminuir as desigualdades raciais sem acabar com o
racismo. É um país onde as pessoas negras podem se movimentar com certa tranqüilidade, mesmo sabendo
que uma pessoa branca ao lado te ignora, passa por você sem ver. No Brasil há uma dissociação entre o
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racismo e seus efeitos. Não se percebe o racismo como algo que provoca vantagens na vida de uma pessoa
branca e desvantagens na vida de uma pessoa negra. O exemplo mais simples disso são as cotas. Nunca
houve desconforto ou de reprovação moral ao fato das universidades públicas sempre terem tido uma
maioria de estudantes brancos, até o movimento negro levantar isso como um problema. Quando se
chegou no instrumento das cotas como um meio de modificar essa situação, a gente viu a reação. Foi
brutal.

MC O sistema de cotas não gera mais preconceito?
LB A gente não sofre mais preconceito por causa do instrumento em si, mas sim pelo fato de estar num
espaço onde, historicamente, os brancos sempre estiveram e você não esteve. Ou esteve cumprindo
determinados papéis. Fui mais discriminada nos dois anos e meio como secretária no governo de estado da
Bahia do que provavelmente o resto da minha vida toda.

MC Como é o racismo baiano?
LB  Existe um predomínio da pessoa negra e do seu modo de ser nas ruas da Bahia. Não tem lugar na
Bahia onde as pessoas negras não sejam a maioria. No entanto há uma ausência das pessoas negras nas
posições de poder.

MC Aqui dentro a luta continua?
LB Exato. Precisamos mudar o olhar dos outros ministério sobre o nosso trabalho. Não somos uma sucursal
do movimento negro dentro do governo. Não estamos aqui para fazer um trabalho de convencimento. A
questão da promoção da igualdade racial é compromisso de governo.

MC Qual é o maior desafio da sua pasta?
LB O maior desafio é descobrir qual é o maior desafio. Gosto de pensar que a gente vai conseguir trabalhar
tanto com a mulher negra como a questão da juventude. Constituímos um grupo de trabalho com a
participação de organizações de juventude negra. Algumas políticas tem potencial grande para contemplar
essa juventude negra que está cada vez menos interessada na escola formal: o fortalecimento do ensino
técnico e o ensino de tempo integral

MC A vaidade mudou depois de virar ministra?
LB O que vocês acham? [ri e abre os braços para mostrar o xale bege que cobre os ombros] Passei a
me preocupar mais com a maneira de me vestir quando fui ocupar um cargo público na Bahia. Ainda não
caí no terninho verde limão [risos]. O dia que eu aparecer com um terninho verde podem ter certeza que
enlouqueci.

MC A senhora é a favor da legalização do aborto?
LB Essa coisa de opinião pessoal de ministro causa problema...

MC A senhora militou pelos direitos das mulheres...
LB Mas é isso, cara! Tudo é problema. Isso não é a posição oficial do governo. Sou do movimento feminista
há não sei quantos anos! Agora, a forma como isso foi tratado no decorrer das eleições, como isso foi
manipulado... isso sim é uma questão!

MC A nossa postura, como revista que defende os direitos da mulher, é cobrar as autoridades
para avanços nessas áreas.
LB Mas hão de convir que a maneira como esse debate foi feito não interessa a nós, mulheres. A
abordagem é feita pelas feministas não tem absolutamente nada a ver com maneira como ele foi levantado
ultimamente.

MC Já fez aborto?
LB Não.

MC É casada, tem filhos?
LB Tem certas prerrogativas dos homens que também quero para mim: cabelo branco, não precisar ter
mulher e filho para mostrar. Agora vocês já deviam ter sacado...

MC A família está toda em Porto Alegre...
LB Toda. [risos]
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