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Introdução

Os/as educadores(as) que acaso se colocarem como espectadores(as) desse mundo em profundas mudanças (tecnológicas, sócio-políticas, de valores, de uma nova forma de se conceber o trabalho, o saber e a educação) irão favorecer e fortalecer os processos de exclusão e silenciamentos de certos grupos (negros, homossexuais, lésbicas, rurais, deficientes físico e/ou psíquicos....) no espaço escolar. Assim, enquanto educadores(as), sujeitos políticos e sociais precisamos criar espaços, modos de ações e reflexões que criem possibilidades de uma "nova ordem mundial", em que os indivíduos sejam respeitados em suas diferenças.
Por isso, entendemos que a concepção e a estruturação de escola vigente (planejamentos pedagógicos, conteúdos, currículo, avaliação etc) contribuam para desencadear impasses entre professores(as) e alunos(as), embora estes não sejam claramente  visualizados pelos(as) educadores(as) como uma reação adversa  aos princípios que regem  a escola, que invalidam, invisibilizam e descredenciam valores, saberes e as práticas sociais dos sujeitos inseridos neste espaço, cujos desdobramentos são a evasão, a repetência, a indisciplina, o abandono e o "desinteresse" .
Teodoro entende que para o processo de socialização do homem é fundamental a afirmação de uma identidade positiva. Assim, essa afirmação é um "fenômeno sócio-cultural. É o contexto social o responsável pelo processo de identificação. Logicamente, diferenças raciais, étnicas, fenotípicas e regionais não podem, ou não devem impedir a realização da identificação positiva com a cultura nacional". (1987, p.47). 
Entendemos que as identidades são forjadas nas relações sociais, e as representações e/ou impressões que são construídas nestas relações são fundamentais para saber como o indivíduo se define e define o outro na sociedade.
Percebemos que se constitui um desafio cultivar identidades que foram e são dilapidadas, desrespeitadas e aviltadas nos diversos espaços sociais (família, comunidade, igreja, trabalho, etc.), tornando mais importante ainda pensarmos  em processos de socialização que dêem visibilidade à cultura, aos valores, às crenças dos sujeitos que compõem a nossa sociedade, delegando à escola e aos(as) professores um papel fundamental.
Nilma Lino Gomes (1995, p.169), entendendo o quanto é difícil esse processo de reconstrução de identidade racial   afirma,


Reconheço a dificuldade que representa essa nova forma de agir e o quanto é necessário que a professora se permita viver o difícil processo de reconstrução da identidade racial, visto que nós, negros, somos educados desde a infância para negar-nos a fim de sermos aceito pelo outro. Travestir-se de outro para sermos nós mesmos. Dado a impossibilidade desse fato e suas conseqüências nefastas à constituição da identidade racial, é necessário aos negros que aceitaram o desafio de romper com essa ideologia racista, passar em revista a sua história e redescobrir os valores da sua cultura, para poder intervir positivamente junto ao outro. É um processo doloroso. 


Destarte, a escola pensada como espaço sociocultural imprime no seu fazer cotidiano marcas na vida dos sujeitos que dela fazem parte, porque,  é neste espaço também que as experiências sociais destes são (re)significadas e (re)elaboradas num  devir constante.  Criar novos mecanismos que possam  estabelecer respeito pela diferença e eleger práticas pedagógicas que atentem e não camuflem  quaisquer discriminações, são premissas básicas para que a equidade torne-se um eixo norteador das relações sócio-educacionais. 
A partir disso, demonstro neste estudo alguns dos discursos e como são enfrentados  pelos(as) professores(as) de uma escola pública de nível médio situações que envolvam racismo Está sendo entendido aqui como aversão ou por vezes ódio, com respeito a pessoas que possuem um pertencimento racial observável através de sinais diacríticos: cor da pele, tipo de cabelo, lábios etc. (Ver Gomes 1995, p.53) , preconceito racial Julgamento negativo e prévio dos membros de uma raça... ( Ver Gomes, 1995, p.53) e discriminação racial (...) qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor ascendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento , o desfrute ou o exercício, em condições iguais, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural e qualquer outro da vida pública.  ( Ver Convenção pela Eliminação  de Todas as Formas de Discriminação Racial,  p. 13).
. 
No cotidiano escolar, é inegável a ocorrência destas  situações, tanto em classes de educação infantil, quanto em classes ensino médio e ensino fundamental. Entendemos no entanto, que esta é uma discussão que, geralmente, não é tomada por parte dos(as) professores(as) como estruturante no processo de formação de alunas e alunos, mesmo quando estes se tratam de futuros(as) professores(as) do ensino fundamental - Ciclos I e II. Assim, racismo, preconceito racial e discriminação racial,  bem como, questões que apontem  para o reconhecimento das diferenças nos espaços escolares, não estão referendadas na reflexão/construção do ato educativo. 
Desse modo, tomamos como campus  empírico o  Instituto de Educação Gastão Guimarães  - antiga Escola Normal de Feira de Santana -,  criada em 1925 e inaugurada em 1927,  quando "Feira de Santana era, neste momento, a segunda maior cidade do Estado, com poder político suficiente para reivindicar ser  uma das contempladas com as escolas normais (...)" (Sousa, 1999, p. 64) e elegemos como sujeitos da nossa pesquisa seus(as) professores(as) do 2º Ano de Magistério.
Devido à sua importância histórica e sua função sócio-educacional nestes setenta e quatro anos de existência, formando e informando os(as) educadores(as) de nossa cidade, dos distritos e das cidades circunvizinhas, investigamos como são enfrentados e interpretados os problemas raciais pelos(as)  professores(as) do Instituto de Educação Gastão Guimarães.

Discutindo e analisando  o tema

De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga (2000, p.14)


Todos os preconceitos e discriminações que permeiam a sociedade brasileira são encontrados na escola, cujo papel deve ser o de preparar futuros cidadãos para a diversidade, lutando contra todo o tipo de preconceito. Mas na prática, ela acaba é reforçando o racismo. 


Quanto aos professores, Munanga (idem, p.14)  refere-se a eles da seguinte forma: "Na maioria das vezes os professores não estão preparados para lidar com as diferenças e muitos deles se mostram predispostos a não esperar o melhor resultado do estudante negro e pobre." 
Pensar na dinamicidade e complexidade  do espaço escolar e da sala de aula é procurar perceber também a produção e  reprodução de práticas e ações discriminatórias que ocorrem quotidianamente. Assim, submeter a escola aos desígnios da  promoção e integração dos indivíduos ao seu meio social, leva-nos a perceber que esta instituição exerce um papel diferenciado na vida de negros(as), pois concordamos, em certa medida, que:  "Instituições pedagógicas são organizações elaboradoras e difusoras da concepção de mundo dominante (...)"(Cury  apud Gonçalves, 1987, p.28) 
Trabalhos realizados (Silva 1995), (Silva 1997), (Gomes 1999), (Gonçalves 1999) dentre outros, demonstram que a formação docente apresenta sérias lacunas no que se refere à reflexão e discussão em torno das diferentes vozes que circulam no espaço escolar. Diferentes presenças na escola são "sacrificadas" muitas vezes pela falta de formação e informação dos(as) professores(as), ou, ainda, por  assumir uma postura ideológica/educacional que não considere tais diferenças. Outros elementos relacionados tanto ao trabalho quanto à formação docente no que concerne às diferenças e diversidade cultural podem ser destacados, tais como: a) falta de um projeto pedagógico que contemple a diversidade do povo brasileiro; b) falta e insuficiência de material didático e paradidático que subsidiem o trabalho em que se torne visível, traga à tona, as facetas do racismo no espaço escolar; c) a desconexão existente entre as demandas dos sujeitos que compõem a escola e os saberes e conhecimentos que lhe são destinados. Tais enclaves configuram num  cenário de obliteração das identidades neste espaço, pois: " (...) os professores alegam pouco preparo para abordar questões que tratam de discriminação, preconceitos, diferenças culturais, em sala de aula." (Gomes apud Pinto, 1999,    p. 89)
Se tomarmos como parâmetro as bases do pensamento pedagógico e o sistema educacional percebemos que:


                         (...) a pedagogia clássica, respaldada e justificada pela civilização ocidental, desvaloriza a contribuição africana e indígena, que constituem parte essencial da formação social brasileira, e o processo de construção do sistema educacional do Brasil, privilegia apenas o aporte do modelo imposto pela colonização.
                               O indígena e o africano são 'celebrados' nos programas educativos em um calendário de festividades e comemorações anuais, mas não são incorporados no cotidiano da escola, como portadores de cultura e de civilizações milenares. (Siqueira, 1996, p. 157)


Dados coletados na nossa  pesquisa  revelaram como as nossas depoentes  encontram-se indiferentes ou omissas  às atitudes e práticas racistas que ocorrem  na sala de aula. Uma das  depoentes ao ser perguntada sobre a existência do racismo na sala aula responde da seguinte maneira:

"Não existe,  mais não podemos negar que em vez em quando um solta uma piadinha ó  negão, (...) ou piadas em relação a preto, você sabe quando é que o preto é gente? quando alguém bate na porta do banheiro, ele grita tem gente. São nestes tipos de brincadeira de mal gosto,  a negona, essa nigrinha(...)" As transcrições estão conforme a fala das professoras. (G.M.T.M, professora) 

A professora, "vítima" e "algoz" das estruturas racistas da sociedade que nos cerca, amparada  por um legado do passado escravista que determinou a desumanidade do negro como condição sine qua non para sua escravização; respaldada nas teorias científicas do século XIX reproduzidas por muitos intelectuais brasileiros, que tentaram comprovar cientificamente a inferioridade do negro;  e na  maneira como foram e são subestimadas ou nem estimadas "brincadeiras" desses níveis nesta sociedade da "democracia racial", nos leva a compreender também que:


Nas instituições de ensino, não se costuma considerar essa forma de opressão como objeto de atenção prioritária. É freqüente que tanto autoridades políticas, quanto os professores e professoras se vejam a si mesmos(as) como pessoas objetivas, neutras e, por conseguinte, como pessoas que não favorecem a reprodução e produção de comportamentos racistas. (Santomé, 1995, p. 169) 


Outro problema que inviabiliza o debate em torno das questões do racismo, preconceito  racial e a discriminação racial no espaço escolar  e na sala de aula é o silêncio - no sentido de omissão e passividade. Tal artefato é  utilizado também  para dissimular possíveis incômodos e humilhações que tais conflitos e/ou problemas possam trazer aos agressores e as vítimas, bem como, uma postura inibitiva dos agentes pedagógicos em relação a problematização ou discussões em torno de tais questões.
No seu depoimento a professora G.C demonstra um pouco como a arte de silenciar incorporadas por professores(as) e alunos(as) estão presentes na escola. "Aqui (referindo-se a escola) parece, as pessoas, professores e alunos, que  não existe esse problema e que nós sabemos que existe e ele fica lá guardadinho.(...)"
Como podemos compreender que um problema dessa dimensão fique "guardadinho"  como bem enfatiza a professora? Se pensarmos, que o quê tem rompido o silêncio é uma produção teórica de intelectuais engajados e a ação incessante de militantes do movimento negro, pesquisadores e profissionais da Educação que vêm empreendendo uma luta de combate a discursos e práticas produtoras e reprodutoras de  desigualdades raciais no espaço escolar, bem como, as produções teóricas no campo das discussões curriculares que, atenta a estas demandas sócio-políticas, (re)orienta-nos  a estruturar e produzir um currículo que contemple a diversidade e complexidade dos espaços escolares e acadêmicos.
Notamos também que há uma trivialização de práticas para se combater  atitudes racistas e discriminatórias na sala de aula, as máximas de igualdade: "todos são iguais perante a lei; todos são iguais perante Deus; são as mais utilizadas pelas professoras entrevistadas, isentando-as de pensar  sobre a diversidade sócio-racial de seus/suas alunos(as), bem como de perceberem e refletirem sobre os danos que causam as atitudes anti-racistas e anti-discriminatórias que proclamam  a "igualdade" de todos.
Em outro depoimento conseguimos detectar aspectos que nos revelam em certa medida as sutilezas sob as quais se perpetram as discriminações na nossa sociedade, e que são canalizadas pelos(as) alunos(as) no espaço escolar. Tal aspecto pôde ser evidenciado na fala de nossa informante quando a perguntamos se já tinha presenciado situações de racismo e discriminação racial na sala de aula. 

"Fatos explícitos, não, nenhum fato explícito, declarados. Agora a gente sente no dia a dia, que há um racismo quase nas entrelinhas, geralmente as pessoas se agrupam separadamente não só por racismo mais classe social, (...)”.(C.M, professora)

O depoimento acima pode ser analisado sob o prisma que tenta "reduzir a questão racial a um problema de classe ou estratificação social, tornando o preconceito contra o negro esvaziado de suas implicações raciais, atribuído, pois, à posição sócio-econômica inferior que ocupa". (Gomes apud Hasenbalg, 1995, p. 111) Mas, também nos aponta para a complexidade e dinamicidade com que as relações sociais se formam e conformam em nossa sociedade, "difusas" quando tratamos de assuntos pertinentes ao racismo, ao preconceito racial e a discriminação racial principalmente no espaço público; constrangedora quando temos que assumir que o meio no qual vivemos existe o uso e até mesmo o abuso de práticas e ações racistas e discriminatórias;  e contraditórias no sentido de negar os "fatos explícitos", mas, substantivar a ocorrência de uma separação cotidiana.
Fazer uma cartografia dos emblemas e dilemas que interpõe-se sobre as questões do racismo, preconceito racial e discriminação racial presentes nos discursos das professoras entrevistadas, gerenciadas pela forma como tais questões foram e são enfrentadas em nossa sociedade, sob a ótica da democracia racial; sob o prisma da inexistência de conflitos abertos; sobre a ausência de leis que restrinjam o acesso de negros(as) em espaços públicos e privados, bem como a pormenorização de atitudes e práticas racistas,  suscita-nos compreender que  os discursos aqui elencados gozam de legitimidade no nosso meio social.
A atitude racista de uma aluna em relação a uma das professoras entrevistadas nos demonstra outras nuances as quais o racismo se apresenta. O episódio aconteceu da seguinte maneira: após ter negado avaliar um trabalho que fora apresentado sem a sua presença, a professora é agredida pela sua aluna com estas palavras: "(...) ‘ sua negra porque você é negra não deveria está onde está’ (...)ela não me aceitava como professora mais só foi uma aluna foi um caso" . (C.T, professora).
Problemas desta natureza,  também demonstra que  existe um lugar reservado aos(as) negros(as) em nossa sociedade, pois como disse  a aluna:  "...porque você é negra não deveria está onde você está..." leva-nos a entender que  a professora devido a sua pertinência racial  está ocupando ou tomando um lugar que não lhe é destinado, esta compreensão  externada pela aluna, naquele momento,  é reforçada na maneira que os negros(as) são representados  na escola, nos meios de comunicação, nos livros didáticos  e paradidáticos que delega para estes(as) o papel da subalternidade, da desqualificação profissional ou não profissionalização, da marginalidade etc., e foi manifestado na atitude da aluna. Um outro aspecto da fala da aluna (segundo o depoimento da professora), perpassa também o que salienta Bairros (1991. p. 13)"(...) a resistência em romper com o padrão que associa o negro em geral , e a mulher negra em particular, às ocupações socialmente desvalorizadas(...)".
As ideologias que subjazem às formas como se praticam racismo e atitudes discriminatórias de cunho racial  no Brasil, no espaço escolar e especificamente na sala de aula, ecoou na fala da aluna em relação a sua professora negra de forma bastante pertinaz, e a atitude desta ao dizer,  "mais só foi uma aluna foi um caso", representa também,  mais uma faceta de como estes problemas são negligenciados, destituídos dos impactos sócio-políticos e psicológicos  que causam aos(as) negros(as)  e esvaziados da sua centralidade nas políticas educacionais, tornando-nos reféns de uma sociedade que vive e sobrevive sobre o império das desigualdades raciais, socioeconômicas e políticas, mas que propala um discurso de democracia em todos os níveis.
Sob os diversos depoimentos aqui elencados, circunscreve-se ainda uma orientação político-pedagógica deficiente em  todo complexo escolar e na existência de cursos de  formação de professores (magistério e as licenciaturas) com parcos profissionais que se comprometam trabalhar com as questões raciais, consequentemente reduz-se as possibilidades de condução de forma coerente  e eficaz de enfrentamento ao sistema e à práticas  racistas,  preconceituosas e discriminatórias na escola e na sala de aula. 
Por traz dessa limitação dos saberes destinados à formação dos(as) professores(as), circunscreve-se ainda à escola numa  perspectiva educacional pautada na homogeneização de valores, em identidades fixas, em conteúdos universais, na desconsideração dos ritmos de aprendizagens e experiências do corpo discente, facultando a estes,  principalmente  aos(as) negros(as) o "encarceramento" de  suas idéias e ideais, de suas visões e relações com o  mundo do trabalho, da religião,  da família e da comunidade.
Dessa forma, ao tormarmos a escola e seus agentes pedagógicos como agenciadores de linguagens, valores e saberes de culturas múltiplas e universais, os colocamos exercendo um papel fundamental na sociedade: o de  desafiar a diferença.

Emblemas e dilemas da cor

Qual o significado social e político que se atribuí a cor? O quê orienta a digressão cromática do povo brasileiro? Como pensar que esta categoria  hierarquiza e determina à maneira que avaliamos as pessoas da nossa sociedade?  Tais questionamentos afloraram durante a análise dos depoimentos das professoras, após terem respondido qual a cor dos(as) alunos(as) da turma do 2º Ano de Magistério do Instituto de Educação Gastão Guimarães,  revelando-nos ambigüidades  e singularidades que permeiam a nossa classificação racial.
Conforme as depoentes: "As minhas alunas não tem cor(...) são todas são iguais(...)" (E.S.G, professora); uma outra diz: "Não fiz essa leitura (...) eu não enxergo essa diferença (C.T, professora). Eu acho de morenos pra preto a maioria (...) (E.S.G, professora).
Submeter as professoras a conjeturar sobre os emblemas e dilemas que irrompem sobre a cor na sociedade brasileira, significa comprometê-las com um dos aspectos mais ambíguos e difusos das nossas relações sócio-raciais. 
Tais percepções difusas e ambíguas são fundadas em mitos sob os quais se estruturam a nossa sociedade, erigindo barreiras na classificação racial dos não brancos submetendo-nos aos dilemas da cor,   pois com afirma Maggie (1995, p. 226) tratando dos aspectos da cor e raça.


Nossa sociedade funda-se em mitos que falam de raça e cor. De um lado o mito ou a fábula das três raças - no dizer de Roberto Da Matta (1980), nosso mito de origem -, que conta que viemos de três raças: negros, brancos e índios. Outro mito básico fala de nossa 'democracia racial', do paraíso dos mestiços, onde o racismo e a segregação não existem. Há, finalmente, outra premissa que chamarei aqui de mito de branqueamento. O ideal de branqueamento fala na cor e evita a oposição preto versus branco, fundando uma sociedade povoada de claros e escuros que deve ser um dia totalmente branca, sem diferenças. 


Como percebemos, problematizar a partir dos mitos fundantes, como se conformam as idéias, concepções e teorias sob os quais se embasam e flexibilizam as tessituras para entender os aspectos da nossa classificação racial, quando nos afastamos da categoria branco é bastante complexo nesta sociedade.
As professoras ao denegarem  a identidade racial dos(as) alunos(as) quando afirmam que: "são todos iguais" e "eu não enxergo essa diferença” sinalizam para aspectos que são importantes problematizar. A primeira orienta-se pelo signo da igualdade, sabendo-se que ao  identificar tais diferenças existentes entre o seu corpo discente quer seja de cor, opção sexual e idade, estas podem e são tomadas na maioria das vezes como desigualdades; vista de outro ângulo a assertiva também encaminha-se na tentativa de homogeneizar sujeitos plurais  com os quais lidamos quotidianamente no espaço escolar e na sala de aula. Na segunda fala, a professora admite que há uma diferença, mas que ela "prefere" não enxergar ou dar visibilidade, possibilitando-nos a fazer algumas leituras: 1-  a depoente nega a ver tal elemento como demarcador de espaços sociais dentro da sala de aula, e, por extensão na escola; 2 - sua inabilidade em querer não "enxergar”  ou trabalhar com estas diferenças contraria até mesmo com o que propõe as diretrizes oficiais da educação apresentada em um dos seus textos, os PCN's (Pârametros Curriculares Nacionais), que versam sobre a Pluralidade Cultural, apontando o papel da escola como local de: "Reconhecer essa complexidade que envolve a problemática social, cultural e étnica é o primeiro passo. A escola  tem um papel fundamental a desempenhar nesse processo." (Souza, 2000, p. 56)
Tais acepções em relação ao ocultamento da cor, são observadas também por Delcele Mascarenhas Queiroz (2000, p.17),  em seu artigo Desigualdades raciais no ensino superior: a cor da UFBA. A autora,  informa que a inexistência do quesito cor ou raça dos estudantes limitou a coleta de dados para a pesquisa naquela instituição num determinado período, compreendendo que:


A invisibilidade de uma característica como a cor, num país com população tão diversa racialmente e num espaço de produção e transmissão de conhecimento sobre a sociedade, como é a instituição universitária, poderia surpreender, não fosse a crença disseminada de que vivemos efetivamente numa 'democracia racial'. Isso transforma num fato corriqueiro o silêncio sobre a cor nos mais diversos setores da vida brasileira. 


Ao aplicarmos os questionários com os(as) 23(vinte e três) alunos(as) do 2º Ano de Magistério do Instituto de Educação Gastão Guimarães, as gradações de cores que aparecem reafirma dados realizados em outras pesquisas (Moura 1988), (Datafolha 1995),  mostrando  nossa tendência  à cromatização.  O  aparecimento  da categoria moreno ou morena e suas variadas gradações subsistindo majoritariamente às outras categorias, demonstra o que afirma  Jacques d'Adesky (2000  p. 149). "O resultado da pesquisa do Datafolha Pesquisa organizada por Cleusa Turra e Gustavo Venturri (Racismo Cordial, São Paulo, Editora Ática/Folha de São Paulo/Datafolha, 1995) consagra a existência completa da classificação moreno, mas também manifesta o tropismo do branqueamento progressivo." 
Associando os desmandos que existem em  relação a cor, como uma denegação da identidade racial do povo brasileiro com a matriz negra, uma das depoentes de forma perspicaz entende que tais atitudes terão desdobramentos nos meios de comunicação, que veiculam programas  que demonstram uma realidade racial oposta à nossa, pois para esta, 

"(..) quando o censo chega na sua porta e pergunta qual a sua cor? você me inventa que é moreninha, cor de chocolate, cor de canela, sou café com leite, jambo, sou qualquer coisa menos preto, a própria sociedade ela já diz que não é preta, ela não quer apresentador preto(...) (G.M.T.M, professora)".
Tal percepção em relação a cor não está desvinculada da carga pejorativa que a palavra negro e  tudo quê a ela relaciona-se tem em nossa sociedade, o  mergulho em um universo midiático, político, estético, intelectual e religioso paramentado na branquiatitude Neologismo criado por nós para representar além do ideal de ter a cor branca, tem que agir como branco., por isso,   é que os esforços de se afastar cada vez mais do pólo negativo desse constructo social, nos leva a compreender os emblemas e dilemas da cor.
Neuza Santos Souza (1983, p.34), atenta a esta forma de conceber a cor orientada por um ideário eminentemente branco diz: "O figurino é branco, em seus diversos matizes. Aqui branco quer dizer aristocrata, elitista, letrado, bem sucedido."
Se entendermos também, que tais representações de branquiatitude ornamentam discursos que 


(...) desempenham um papel central tanto na produção quanto na reprodução do preconceito e do racismo. Desses discursos provém os modelos cognitivos e as atitudes relativos às minorias de qualquer natureza especialmente os negros na sociedade  'clara' do Ocidente. (Sodré apud van Dijk, 1999, p. 242) 


Sensibilizados com os dramas que embalam-se  num discurso e numa prática de quem hierarquiza  e  classifica o mosaico de cores com os quais são identificados os não brancos da nossa sociedade, percebe-se também que no momento de acesso as benesses políticas e sócio-econômicas, os classificadores e agenciadores da cor delegam de forma ordeira e tenaz o lugar dos pardos, morenos, morenos escuros, morenos claros, morenos canelas, morenos cravos, jambos, chocolates da nossa terra.

Negros: sobre o lume das desigualdades

Estas foram algumas das proposições mais utilizadas quando perguntamos o que os(as) negros(as) precisavam fazer para vencer as barreiras sociais. "O importante é lutar"; "tem que ser bom"; "lutar pra vencer na vida pois as oportunidades são iguais independentes da cor;"  E nos perguntamos qual a relação dessas respostas com o mito da democracia racial.  Com a apologia ao individualismo?  Com o expurgo aos infortúnios e as injustiças históricas?  Como essas formas de pensar as questões que envolvem o racismo e a discriminação debilitam organizações sociais (principalmente do movimento negro) veremos onde estão ostentados tais pensamentos. 
Sobrevivendo sobre o lume das desigualdades, em uma sociedade que o paradigma do Estado democrático é que  "somos todos iguais" , mas que as bases sob as quais edificam-se o pensamento pedagógico e a educação, sacrifica e cinde quotidianamente direito à  qualquer diferença   aos negros e negras do país, é que problematizaremos agora.
As depoentes ovacionam  uma suposta igualdade de oportunidades para todos independentes de cor, mas, em contraposição estão conscientes das desigualdades presentes no acesso   à educação, à política, a postos qualificados no mercado de trabalho e aos meios de comunicação, revelando-nos os encontros e desencontros que subvertem teoria e prática. 
Na fala  professora C.M, entende-se que há um acesso desigual na educação entre negros e brancos,  mesmo quando os esforços particularmente na Bahia.  

"(..) quantos universitários negros tem nas sala num estado como o a Bahia que é basicamente composta de negros não sei se oportunidade econômica ou por problema de classe social os que se ressaem são os que lutam bastante, enquanto os outros  mesmo não lutando eles conseguem espaço."
 
Existem elementos que  podemos problematizar a partir destas falas: 1 - A consciência de que há um acesso desigual a educação de nível superior,  onde  a nossa informante  oscila entre os motivos determinantes para tal exclusão; 2 - O discurso de bases meritocráticas cai por terra, pois quando a professora afirma que  "os outros (leia-se brancos) mesmo não lutando eles  conseguem espaço" desestabiliza os discursos dos defensores aguerridos da democracia racial 3 - demonstra-nos que cor/raça e condição social marca, demarca e determina espaços na sociedade brasileira.
Ainda demonstrando o quanto  essa cor e as desigualdades por elas operadas, delega-nos à uma condição "menor de ser", necessitando de nossa parte uma responsabilidade desumana para a superação desta condição, a  professora diz: " negro não tem que ser qualquer coisa, tem que fazer a coisa melhor que os outros ainda por conta do racismo(...) (C.T, professora)
Parte da fala da professora trata-se de um desabafo coerente da maneira que se produz e reproduz racismo no Brasil, em que o fardo de ser negro requer um esforço extraordinário para conquistar espaços majoritariamente ocupados por brancos, tais discursos também são incorporados e dinamizados por alguns e algumas negros(as) como forma de sobreviver nesta sociedade. 
Uma outra professora ratifica no seu depoimento os empecilhos e delimitações  que  a cor determina "(...) eu já trabalhei em banco e se você fosse negra e tivesse outra branca, a branca ia ter prioridades (...)" (C. M, professora)
Prenhe de riqueza do ponto de vista sócio-político, as  informantes acima citam os espaços, explicam a fórmula para  sobrevivência e prescrevem  "remédios" para enfrentar o racismo de todos os dias, configurado em novos instrumentos de barragem social que operam de forma eficaz e refinada, impedindo na maioria das vezes a ascensão de negros(as) a postos qualificados no mercado de trabalho, a salários equivalentes às funções que  exercem e  níveis mais elevados de educação, tendo-se "a impressão que seu achatamento social , econômico e cultural é decorrência das suas próprias insuficiências individuais ou grupais". (Moura, 1994, p.153)
Destarte, esse quadro delineado por professoras de uma escola pública de ensino médio de Feira de Santana, sinaliza também uma "consciência" destas em relação  aos processos discriminatórios operadores das desigualdades raciais.  O diagnóstico que as professoras traçam revelam  uma realidade que está muito próxima delas, mas, invalidam aspectos da centralidade ou necessidade de tais discussões sobre as questões pertinentes ao racismo, observando que são engendradas no espaço da escola de "maneira amplaaaaa"(entonação da professora); "de forma superficial";  "a escola e o livro reproduzindo a história do negro coitadinho"; "dentro da disciplina história, sociologia e filosofia" etc, condenando a efetivação de políticas de combate as desigualdades raciais que poderiam acontecer nas escolas e a formação de profissionais da educação com déficits muitas vezes incorrigíveis para trabalhar com que envolvam a diversidade cultural dos alunos(as). 
O diálogo com as nossas fontes explicitou de forma tenaz que é na escola  também que formam-se e conformam-se discursos sobre o racismo,  alimentados e retroalimentados das teorias e concepções de mundo dominante, e dos quais as professoras reproduzem irrefletidamente,  embutidas num sistema uniformizante sem levar em conta que sua prática pedagógica está desconectada da complexidade e dinamicidade dos sujeitos que compõem o espaço escolar e a sala de aula.

Conclusão

O que seria concluir? Palavra tão precisa, mas que carrega neste contexto a síndrome da imprecisão; O que seria concluir? Quando o que foi falado, discutido, problematizado abre espaço para (re)iniciar novos estudos e novas reflexões; Como falar de conclusão sem "estagnar" a força do  dito, do interdito e do  não dito? São estas premissas que irão nos levar a não nos ater de forma  hermética aos princípios propositivos da palavra conclusão.
O presente estudo buscou demonstrar alguns discursos produzidos por professoras de uma escola pública, no que concerne aos problemas que envolvem o racismo, preconceito racial e discriminação racial em uma sala de aula de alunos(as) do 2º de Magistério, detectando elementos que denunciam e anunciam por onde se incrusta e  se solidifica este aspectos nas relações sociais engendradas na escola e por extensão na sala de aula.
As professoras nos pareceu estarem ora indiferentes, ora despertas, ora apáticas, ora conscientes,  ora desinformadas em relação às atitudes racistas e discriminatórias operadas em sala de aula.   Em seus discursos coexistem fortíssimos elementos que sinalizam para uma compreensão da nossa parte,  da complexidade dos problemas raciais que envolvem a sociedade brasileira,  demonstrando os intercursos sócio-econômicos e políticos  sob os quais tais discursos foram gerados.
A realização deste estudo que produz reflexões e mexe com as ditas verdades; com as formas de se conceber as relações interpessoais;  com as práticas políticas-pedagógicas e profissionais; com as idéias e ideais das pessoas, demonstra ainda o quanto ainda tem que ser feito para derrubarmos os velhos pilares sob os quais estrutura-se a banalização dos problemas raciais da  sociedade brasileira.
Desta maneira, o diálogo incessante com as falas das professoras, permitiu-nos perceber as idas e vindas de um processo formativo e constitutivo no meio escolar que denega a alocação de outros saberes e valores; que não apreende as realidades construídas a partir dos seus determinantes históricos políticos, econômicos e sociais e  que concebem as relações sociais de forma estática e descomplexa.
Neste sentido, é que compreender os discursos e as práticas das professoras, constituí-se num trabalho complexo e engenhoso, pois os olhares, os sentidos, os significados, as relações que perpassam o espaço escolar e a sala de aula orientou-nos a relativizar e ponderar o que diziam as atrizes que  protagonizaram e protagonizam  os seus discursos, considerando que as diversas práticas discursivas são produzidas dentro das relações ideológicas e de poder.
O diagnóstico aqui apresentado simboliza de forma desalentadora como teorias, concepções e idéias sobre negros(as) e as questões raciais em nossa sociedade (principalmente na escola), conformam espaços, ações políticas e as identidades individuais e/ou coletivas dos sujeitos, compreendemos também quando as teorias, concepções e idéias referendam e/ou negam as ações historicamente produzidas e reproduzidas nas escolas  pelos(as) professores(as).
Assim compreendemos como as políticas educacionais e as práticas pedagógicas estão desasistidas de ações que dêem conta de pensarem as implicações das relações humanas no processo de construção da identidade dos sujeitos - quer seja na  escola e principalmente na sala de aula. Compreendemos, que estes discursos encontram-se respaldadas no seio de uma elite dominante -  em sua maioria branca - que dita o pensamento pedagógico e transforma o complexo escolar em espaço de massificação, robotização e disciplinarização dos sujeitos que o compõe, negando a estes a capacidade de analisar criticamente o legado e a diversidade cultural desta sociedade. Compreendemos que os   valores e saberes eurocêntricos  incutidos nos sujeitos que compõem a nossa sociedade invalidam dinâmicas, ritmos e realidades fincadas em outras matrizes - afro-brasileira e aborígene. 
Percebemos a partir dos seus discursos como foram e são maléficos os efeitos sociais do racismo brasileiro, que mesmo sob os olhos das desigualdades raciais concretas, proclama-se democracia do ponto de vista religioso e político-social. Além de tudo compreendemos, como racismo, preconceito e discriminação racial, entendidos nesta sociedade de maneira difusa mas eficaz na sua ação, sedimenta-se nos discursos das professoras de forma naturalizada.
Certamente, isso que ousamos definir como "compreensão" são trajetórias de vida de pessoas que carregam os encargos de uma sociedade que nos seus desníveis sociais invalida o peso das exclusões operadas pelo racismo, preconceito e a discriminação racial. E que dentro da máxima "ordem e progresso"  decepa  sonhos pela raiz, destrói projetos e sacrifica a vida de mulheres negras e homens  negros.
 Sensibilizados com os desmandos que se irrompem quando tratamos dos problemas raciais, entendemos que há uma banalização dos processos discriminatórios com os quais as professores(as) lidam quotidianamente, necessitando da construção de espaços escolares  e de uma escola  em que os seus agentes pedagógicos serão regidos por outras bases epistemológicas em educação.  
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