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Este  artigo  é parte  integrante  de um estudo sobre a história de vida das mulheres , trabalhadoras rurais que se tornaram professoras no interior do Estado de Mato Grosso. Com o  objetivo de  reconstruir o percurso histórico dessas mulheres, pioneiras em “Assentamentos Agrários” e em “Educação” e  suas trajetórias de vida,  procuramos compreender  “como/quando e por quê”, elas se tornaram professoras, e,  como articularam-se  as relações estabelecidas entre família/campo/ensino, centralizando  nossas discussões no espaço privado e no espaço público.
Neste sentido, nos propomos a investigar as professoras pioneiras nos Projetos de Assentamento Agrário denominados “Ipiranga do Norte”e “Itanhangá”, situados no município de Tapurah-MT;  implantados pelo INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) e colonizados pelas famílias oriundas da Região Sul do país entre os períodos de 1995-2000. Esses assentamentos são  considerados os maiores do Brasil em extensão geográfica e em número de famílias assentadas.
 Numa política governamental de colonização dos espaços considerados “vazios”, a  maioria das famílias advindas da região sul do país, vem migrando para o interior do estado de Mato Grosso, tentando  buscar uma melhoria na qualidade de vida, sendo o acesso à terra   o bem maior, como meio de sobrevivência da família e também como meio de crescer financeiramente.  
Devido a este  intenso fluxo migratório de famílias para  esta região advindas principalmente da região sul,  a comunidade é possui uma população onde  grande maioria  é de cor branca, descentes de italianos e alemães. Estas famílias pioneiras  que  se consideram pioneiros, colonizadores, desbravadores e  responsáveis  pelo progresso de Mato Grosso internalizam a idéia de que o povo sulista é mais trabalhador do que o mato-grossense, que é ele quem traz desenvolvimento e progresso.   No pensar e agir  destes, percebe-se que estigmatizam  os mato-grossenses natos, na grande maioria de cor negra  como pessoas sem perspectivas de futuro, sem inteligências para fazer esta região desenvolver e progredir.
Ao iniciarmos a  coleta de dados empíricos   damos ênfase à pesquisa qualitativa, privilegiando  a técnica  “Historia de vida”.
Privilegiando a  metodologia historia  oral, na técnica de historia de vida,   recorremos à memória de 14 sujeitos pesquisados, que através da narração oral nos  possibilitaram entender como se processam as relações de vida familiar, social e profissional da mulher trabalhadora rural e professora primária.
 Foi possível resgatar através das  memórias  na voz das professoras  trabalhadoras rurais, suas trajetórias pessoais como mulheres   que não deixaram do trabalho da roça e do serviço doméstico apesar de  ingressar num espaço publico,  como profissionais da educação. Nos respectivos  depoimentos,  cada uma delas  relata  a maneira como  foi pensado e vivido o processo de migração,  sua trajetória de vida desde sua região de origem até se tornar professora no interior de Mato Grosso.
 No entanto, no decorrer da realização desta pesquisa, percebemos que  dentre as mulheres professoras pesquisadas, uma delas é de origem mato-grossense e negra.
 Esta professora, chamaremos neste estudo de (professora X). O preconceito  racial e  cultural  em relação à ela ficam  muito claros e são  muito fortes, sobretudo pela violência emocional e psicológica sofridas, o que  nos leva a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre  o processo discriminatório   que ainda  hoje sofrem  os afro-descendentes.
 Resgatar a trajetória de vida de uma professora negra de origem mato-grossense se tornou um estudo relevante, no momento que fomos percebendo através de seus relatos, de sua história,  de que forma a cor da pele, e sua origem  cultural ,   influenciaram  na trajetória de  vida, se tornando obstáculos de convivência  social e no exercício de sua profissão  naquela comunidade
Nesta tentativa de conquistar o seu espaço social e profissional,  a referida professora luta, vive momentos conflitantes, tentando se inserir na comunidade e exercer a  profissão de professora  conquistada por direito ao longo de  sua vida e de sua jornada de trabalho. O ingresso ao exercício profissional não  se deu naquela comunidade. 
Trata-se de uma professora de origem mato-grossense, nascida em Cuiabá, que atua no Sistema Estadual e Municipal de Ensino, com Graduação em  Biologia e  Matemática, atualmente freqüentando os Cursos de Pós-graduação latu-sensu em Educação. Atua  há  25 anos no Magistério. Exercer sua profissão de magistério sempre se deu com muita dedicação, e jamais havia sofrido antes qualquer situação semelhante de discriminação ou preconceito.
 A comunidade na qual atualmente exerce suas funções é originária do Sul do país como foi dito mais acima. É uma das regiões brasileiras onde ainda estão cristalizadas e impregnadas  a idéia de  hierarquias  raciais e culturais. Verifica-se isso no empenho que os sulistas têm  em  tentar reproduzir seus modos de vida, suas tradições, suas bases econômicas, políticas e socioculturais, e neste sentido, os mato-grossenses que são minoria se vêem de  certa forma marginalizados da sociedade local.
A professora X durante muitos anos foi professora  em Cuiabá, Capital do estado. Por motivos econômicos e problemas de negócios que atingiram a família, foi obrigada a se mudar para este lugar, onde o marido está tentando recomeçar sua vida. Foi uma mudança de vida muito rápida , adentrando numa comunidade pequena e distante da Capital. O choque foi cultural e social. Era preciso  reconstruir sua vida familiar, social e também profissional.
 A referida professora, nos seus relatos,  nos mostra a indignação, a luta e o sofrimento para tentar ocupar  seu espaço profissional, desde sua chegada naquela comunidade.
Foi a partir daí que começou  a maior guerra, a discriminação comigo. Tinha uns colegas que não aceitavam meu jeito de ser, até hoje dou aula, falo muito alto, me tornei amiga dos alunos, e com isso eles começaram a me cortar.  Será que ela é mesmo  essa pessoa?  Foi aí que comecei em 98, a levar pessoas, endereços, referências, e pra completar, chegou mais uma professora, da terra deles,  que começou também a envolver esse negocio junto.  Todos eles ali, sabe. E eu ali. Em 98 já. E começou fazer um carnaval desgraçado, que eu não era isso,  que eu nunca fui formada, que  eu nunca, que eu não tinha curso superior nenhum, que imagina se um professor que tem curso superior que morava na capital, o que é que vinha fazer neste fim de mundo. Ela dizia que tudo era mentira, que tudo era enrolação, começou a colocar os próprios alunos, os professores que me discriminavam na época, contra mim.  Comecei  a relatar as dificuldades que a gente passava aqui, meu marido ficou sem serviço, veio a procura de serviço. Discriminação mesmo, foi  uma coisa assim  muito triste na minha vida, sabe. E começou o inferno na minha vida. Começou a me perseguir, eu não dava bola pra ela, e ela  pegava no meu pé, e começou aquele inferno dentro da escola. Até que chegou o ponto de  eu ser mando embora junto  com ela.( Profª X)

Nestas comunidades geralmente  as populações  negras não são   grandes proprietários de terras ou  donos do comércio local. A maioria são peões de fazendas ou operários braçais em Cooperativas e até mesmo empregados temporários, como em períodos do plantio e da colheita de produtos agrícolas.  Percebe-se que, quando estes conseguem adquirir um pedaço de terra,   geralmente é um lote muito  longínquo da agrovila,   de difícil  acesso. Nestas regiões,o acesso  às melhores terras,  a bens materiais, ao mercado de trabalho, é bem mais ampla e facilitada às pessoas de cor branca e de origem sulistas.
A violência discriminatória em relação a professora X  tambem se manifesta quando esta  necessita a todo momento trazer seus comprovantes de estudos  de vida profissional, seu currículo. No seu depoimento,  ela relata a sua indignação,  em  necessitar a todo o momento provar a sua competência, capacidade de seu trabalho, através de títulos, currículos e referencias de sua própria identidade.
Tive que ir a Cuiabá, trazer toda minha documentação, provar pra Deus e o mundo, o currículo, cartas de referencia, para que as pessoas voltarem a acreditar em mim.  E isso foi minha vida aqui, dentro do trabalho. Dentro da sociedade também,  fui muito discriminada, onde tinha festa, as pessoas não, se sentavam  comigo, se afastavam.... (choro). 
Por causa da minha origem, da minha cor, até hoje muitos chamam eu de cuiabana. {A sua cor?} é a minha cor, os cuiabanos que eles não gostam, o povo daqui não gosta de cuiabano. Inclusive, as próprias pessoas falavam: os cuiabanos que chegam aqui, vão tudo embora. Aqui não fica nenhum cuiabano.  Na época falava  né. Então por causa da minha cor. teve  pai  de aluno que falava: essa negra, essa negra ainda... assim discriminação mesmo, falava pra Inês, falava na minha cara. Por causa da minha cor, tudo foi por causa da minha cor, da  maneira de ser..(Profª X)


A idéia de superioridade étnica cultural,  e o racismo estão presentes em toda a sociedade brasileira. Todavia, consideramos que a população negra e mato-grossense, sofre  conseqüências maiores neste sentido. Neste sentido, consideramos que as ideologias discriminatórias  de uma suposta superioridade de um grupo, são preconceitos violentos,  racismo manifesto.  
Desta maneira percebemos que a discriminação e o preconceito em relação a professora X é  racial e  cultural. 
Segundo Bandeira “o racismo no Brasil, tanto na prática como ideologicamente, envolve dimensões sutis. Manifesto ou latente, o racismo tem formas de expressão plásticas, mutáveis, ajustáveis, com uma margem flexível de escape, permitindo o escamoteamento, a dissimulação”. P.44
 Na sua grande maioria, contudo, essas atitudes racistas são encobertas no nosso cotidiano. Vivemos num país  democrático,  onde se diz que todos somos cidadãos de direitos iguais. 
No entanto, seu sentido democrático  se torna apenas político ideológico, pois a idéia de democracia racial vai cedendo aos poucos  lugar a idéias racistas. Na  sociedade brasileira vivem  várias e diferentes culturas e etnias. 
 Todavia, percebemos que a idéia de democracia racial, enquanto ideal, não consegue  unir os brasileiros e suas diversidades culturais. Nós brasileiros  falamos, afirmamos que não somos racistas, que não podemos querer ser diferentes de outras nações, outros grupos étnicos, outras raças. Até mesmo passamos de certa forma esta imagem a outros países e até mesmo nos sentimos indignados, ofendidos, violentados quando alguém nos diz que somos também um povo racista.Tentamos de certa forma preservar a nossa imagem e  deixar transparecer a idéia  que as relações raciais se dão em formas cordiais, e que todos os brasileiros vivem  com direitos iguais em perfeita harmonia.
Todavia acabamos  apenas encobrindo uma realidade contraria, pois excluímos e renegamos os direitos sociais e profissionais da maioria da população negra. Estamos  querendo negar a vergonhosa história, que permanece e que cada vez mais vai ganhando vida, vai se perpetuando ao longo e no decorrer do processo histórico, e se construindo no cotidiano da vida real, no cotidiano da sociedade de maneira muito clara, aberta e forte.


 Segundo Oliveira  (1999)  “o racismo e o preconceito, historicamente construídos e estimulados nos dias atuais, tem forte influencia afetiva na convivência da população em geral.. salienta ainda a referida autora que é a cor o sinônimo de raça que é provocadora de estereótipos e de preconceitos, dando origem ao estigma, e consequentemente, se fazem presentes em quem estigmatiza e quem é estigmatizado”. P.105

 Para a referida autora “o racismo é uma forma radical de etnocentrismo fundado no pré-conceito” de que a diferença de traços físicos como cor da pele, textura de cabelo ou formato de nariz determina maior ou menor capacidade de seus portadores”.
Os estudos de Norbert Elias, sociólogo alemão,  que estudou as transformações das sociedades alemã e francesa, nos mostram que as mudanças sociais e individuais de conduta, de comportamentos, de valores,  que ocorrem nos seres humanos que participam de uma transformação estrutural, e sobretudo dos conceitos  de indivíduo e sociedade, são  transformações, evoluções, que levam  a sociedade a um processo civilizador. 
A sociedade em evolução, em formação, e os costumes sociais e culturais  é que definem  os comportamentos, os valores e as novas estruturas que  se formam, na construção de um novo processo de vivencia, convivência e sobrevivencia.  Desta maneira, indivíduos ou  alguns grupos tentam se sobrepor a outros, no sentido de adequar as variadas culturas, seus modos e costumes  ao centro de sua cultura, quando da formação de um  novo espaço social.  Uma nova comunidade  em processo de mudanças e transformações,   neste sentido se constrói , se estrutura conforme  estes  valores, as condutas e os costumes propostos pelas ideologias de superioridade de um único grupo e de uma só cultura, na formação desta nova comunidade.   
Elias (2000) também  nos aproxima das discussões em torno das mudanças de atitudes e comportamentos  do mundo social ao estudar  uma pequena comunidade  de Winston Parva nos Estados Unidos.
 O referido autor pesquisa uma comunidade onde se processam relações de superioridade e inferioridade entre dois grupos: os “ estabelecidos e os outsiders”. Os estabelecidos seriam os indivíduos superiores que tem a crença em si que são mais poderosos e seres humanos melhores, lançando estigmas sobre os outros de estirpe inferior.
Para o referido autor “As tensões entre os velhos e novos moradores foram de um tipo peculiar. Os núcleos dos residentes antigos atribuía um valor elevado de padrões, às normas e e ao estilo de vida que eles haviam criado entre si”. “Os recém – chegados que se fixaram no loteamento foram vistos como uma ameaça a essa ordem”.p167..

Consideramos que em qualquer  formação social,  alguns grupos  tentam manter o poder de sua identidade, dos seus modos de vida, estruturando-a de tal maneira  que os considerados  de “fora”  sentem-se  não bem vindos e são advertidos de sua condição neste espaço. 
Na pequena comunidade de Winston Parva (EUA),   observamos nos estudos do referido autor que  a exclusão e a estigmatização de pessoas pertencentes ao um mesmo grupo  e não havia diferenças de nacionalidade, de “cor”  ou “raça” entre os residentes destas duas áreas. P.21
Neste sentido, o mundo das hierarquias   de superioridade  constituídos por famílias  de residentes  antigos  em relação  às famílias de comunidades mais recentes, estabelecem de certa forma  semelhanças com o nosso estudo em enfoque.      Teoricamente  nossos estudos revelam  que numa pequena comunidade rural,   por um lado, se constitui  uma população que se  autodenomina branca e superior simbolizando os “estabelecidos”, enquanto por outro lado, os “outsiders” dizem respeito à população negra,  determinada de inferior e praticamente excluída do meio social e profissional.
                         A professora  X nos diz  o que já ouviu da comunidade por vias orais e escritos dirigidos a ela como  cuiabano que chega aqui, vão tudo embora, aqui não fica nenhum cuiabano. Nas tradicionais festas as pessoas mantém-se afastadas como se fosse uma pessoa que contaminava, prejudicando a região. Não vemos a hora dessa negra levantar acampamento, sumir daqui ... pois só assim os pais, alunos e professores irão trabalhar e respirar em paz, pois é tudo que queremos.(Profª X)
  Assim sendo, consideramos que a professora X em enfoque neste estudo,  é um exemplo característico de tentar conquistar seu espaço,  de lutar pelo direito legitimado que foi adquirindo ao longo dos anos, pela dedicação, pelo esforço.    Apesar das tentativas de obstrução  no seu campo de ação,  na suas atividades profissionais e sociais, sua permanência  e resistência  nesta comunidade é algo admirável de força de vontade, de luta interior, de trabalho. Ao ser considerada de “fora”, todavia, a mesma não  aceita  resignada a idéia de ser tratada com inferioridade. É competente e tem  capacidade profissional. Neste campo conflituoso, ao perceberem seus avanços, seus sucessos, suas conquistas  no dia a dia, ,  barreiras dominadoras procuram   impedi-la de seguir adiante. A comunidade, nas suas ações cotidianas, em palavras, gestos ou até mesmo nos silêncios,  deixa transparecer  que professora não é bem vindo  social e profissionalmente. Sabemos que a discriminação racial no Brasil existe.
Percebemos que neste espaço, estão   presentes as representações sociais o estereótipo de  hierarquias  entre as raças, e o negros são marcados pela submissão. No discurso histórico, para explicar o racismo, nos deparamos com conceitos de  que a herança do passado é que explica os preconceitos dos dias atuais. 
Em muitas situações, os negros e afro-descendentes  são  postos à provas em suas capacidades intelectuais, em suas atividades cotidianas, no acesso ao mercado de trabalho, a lugares públicos,  entre outros. 
 No momento da redação deste trabalho, a referida professora acessa um novo cargo, o  de Diretora  na Escola Estadual. Salientamos porém, que a mesma era a única candidata  qualificada e com direito de concorrer ao cargo, uma vez que o Sistema propõe que, para se candidatar ao cargo de direção,  se tenha 2 anos de concurso e que tenha atuado por igual período nesta Unidade escolar. 
Todavia sabemos que ainda existem  a discriminação e o preconceito  em relação ao seu trabalho e ao cargo que ocupa. 
 É lamentável considerar, mas a sociedade provavelmente continuará a discrimina-la, tentando limitar seu campo de atuação, impondo barreiras e criticando negativamente o seu trabalho, até mesmo pelo fato de julgar que cargos importantes só podem ser ocupados por pessoas brancas.
Para  Bento (1995) “A discriminaçao contra negras em cargo de chefia sustenta-se na resistência do branco em aceitar alguém socialmente considerada subordinada, ocupando o comando de outros brancos(p.484). 
No entanto, a professora X, ao ocupar um cargo de chefia,  está no seu direito,  cumpriu todos os requisitos, passando por uma prova escrita e depois eleita pela comunidade escolar. Inicia-se talvez uma nova perspectiva de  vida para a professora X  que  aos poucos tanta romper as barreiras que certamente não foram construídos por ela, mas sobretudo impostos.
Percebemos que a  professora X, mesmo  discriminada no meio social e profissional, enfrenta com coragem a luta constante no seu cotidiano vivido, tentando fixar-se na escola e na comunidade,  mostrando  a sua competencia no campo profissional,  procurando conquistar seu espaço no meio social, fazendo valer seus direitos de cidadã.  Segundo ela mesma nos coloca “ tenho fé em Deus que vou vencer... vou seguir lutando e provando que eu tenho capacidade... vou continuar hoje e sempre. quero trabalhar aqui, quero ficar aqui , quero ter meu emprego, eu dependo desse emprego, eu dependo, eu preciso dele, eu preciso ganhar, então porque eu ia prejudicar... até pelos anos de trabalho você aprende a administrar.....(Profª X)
Vivendo no trabalho e na busca de seu espaço, a professora X pode ser considerada uma das pessoas com possibilidades de romper esta barreira, esta situação de preconceito. Não a vemos como uma vítima, mas como alguém que resgata do seu interior os silêncios  que a sociedade tenta  ocultar. Consideramos importante mostrar essas lutas, esses movimentos, pois não podemos mais ficar calados contra a exclusão racial dos negros e a injustiça social impostos à eles. Não podemos dar tempo ao tempo, é preciso movimento. Sabemos que o tempo não leva consigo a dor, uma vez que   não podemos  curar a dor do preconceito e da discriminação racial e cultural  no decorrer do tempo. Todavia podemos nos dar as mãos, com promessas de vida, articular condições que nos induzam à empatia humana, que nos inovem à valores sociais e históricos, para sensibilizar os seres humanos de que realmente todos nós somos iguais.


























BIBLIOGRAFIA


BANDEIRA, Maria de Lurdes-  Cultura e Sociedade no Brasil- Fascículo Antropologia-NEAD-UFMT- EDUFMT- 2ª  ed. Revisada- Cuiabá-2000.

BANDEIRA, Maria de Lurdes- Conceitos e abordagens- fascículo Antropologia-NEAD-UFMT, 2ª ed. Revisada, EDUFMT, Cuiabá, 2000.


BENTO, Maria Aparecida Silva- A Mulher negra no mercado de Trabalho- Estudos Feministas IFCS-PPCIS/UERJ- V. 3 nº 2/95-Instituto Filosofia  e ciências sociais- UPRJ. 

ELIAS, Norbert & Scotson,John L.- Os Estabelecidos e os Outsiders-Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade-Jorge Zahar Editor-RJ-2000



SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e, - Movimento Negro, educação e produção do conhecimento de interesse dos afro-brasileiros- revista Faculdade de Educação PUCRS- Educação, Gênero, raça e Etnia- PA- nº 39-1999


OLIVEIRA, Iolanda- Desigualdades Raciais- Construção da Infancia e da Juventude
        Texto  3- A Identificação através da Cor-Niterói-Intertexto-1999.









