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Negro, educação e ascensão social
Tereza Josefa Cruz dos Santos (UFMT)

Este trabalho é resultado da minha pesquisa para a dissertação de mestrado, que buscou investigar trajetórias de professores universitários negros, (neste texto a palavra negro sempre inclui pretos e pardos. Isso porque todos os professores sujeitos desta pesquisa auto-classificaram-se como negros , mesmo havendo entre eles pardos)e tem como objeto de investigação a ascensão social do negro no Brasil,( entendendo por ascensão social o movimento pelo qual um agente ou  grupo social, realizando uma possibilidade de ascensão social, muda de uma classe social (ou de uma camada de classe) para outra socialmente considerada superior), investigar as trajetórias de vida de professores universitários negros que lecionam em cursos de licenciaturas, visa contribuir para a ampliação dos estudos sobre a educação do negro no Brasil, e mais, dar voz aos sujeitos que ao construir sua história, vêem nela significados muitas vezes ignorados pelos que estão fora do processo.
A grande maioria dos estudos sobre a educação do negro no Brasil tem se centrado no ensino básico, pelo fato de a maioria ficarem aí retidos. Eles buscaram  compreender os motivos da repetência e da evasão escolar, como se dá a relação professor aluno e como o preconceito racial opera tanto na sala de aula como nos livros didáticos.
Como resultado, esses dados tem demonstrado que além da repetência e a evasão centrar-se no ensino fundamental, também o ensino médio se coloca como uma grande barreira, pois muitos têm que ingressar no mercado de trabalho mais cedo para ajudar economicamente suas famílias, culminando com a realidade de que apenas  mais ou  menos dois por cento dos negros  conseguem a grande “façanha” de ingressar na universidade. Essa pesquisa vem justamente contribuir para a compreensão do outro lado desse fenômeno, dando a oportunidade de conhecermos o processo enfrentado por aqueles que passaram por tal seleção, chegaram à universidade e ascenderam ao   posto de professores universitários, a partir do seu próprio discurso, sobre sua trajetória educacional.
 Müller (1999: 35- 36) assinala que na história do negro brasileiro sempre existiram intelectuais antes, durante e após a abolição. Diz ela:

“(...) referencias de intelectuais negros ou mestiços como Cruz Lima, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Machado de Assis, Lima Barreto, mas também, anônimos ou pouco conhecidos”.

Ainda em sua análise, vislumbra a possibilidade social do negro ter como barreira o “sair do seu lugar.”   

“O esforço em obter e galgar as profissões de maior prestígio esbarrava quase sempre na resistência a aceitar que o negro “saísse do seu lugar.”

           Também Oracy Nogueira(1992) dedicou um livro sobre a carreira de um político negro que viveu no interior de São Paulo em fins do século passado. Oracy vai reconstruindo sua trajetória de ascensão social de menino pobre em Salvador, negro, filho de uma cozinheira negra, até chegar a deputado federal em São Paulo. Nogueira. 
No processo da investigação objetivava-se conhecer qual e como foi o processo vivenciado desses professores desde sua formação escolar até tornarem-se professores de nível superior e também, identificar de que maneira os mesmos lidam com as questões étnicas e raciais em suas práticas docentes, uma vez que atuam na formação de futuros professores.
A coleta de dados dessa pesquisa teve como metodologia a história oral. A história oral é uma vertente de pesquisa que busca a interlocução entre o passado e o presente tendo como contexto a realidade cotidiana que a pessoa vivenciou na condição de sujeito participante. 
A palavra participante aqui, é utilizada no seu sentido literal, isto é, em todas as ações do cotidiano, por mais simples que sejam, visto que todas elas estão relacionadas com o papel do sujeito pesquisado. No caso específico desta pesquisa, os professores universitários universitários que atuam nas licenciaturas. Em outras palavras essa pesquisa resgatou através da oralidade a historicidade do cotidiano desses professores em relação aos mecanismos que possibilitaram sua ascensão à universidade e mais, tornaram-se professores universitários. Buscando compreender sua trajetória educacional, seus projetos de vida, suas escolhas profissionais, e que dimensão têm as questões étnicas e raciais nas suas práticas docentes, no sentido de instrumentalizar seus alunos, futuros profissionais da educação, para lidar com tais questões.
O resgatar é viabilizado porque a história oral 

“(...)trata de vidas individuais e todas as vidas são interessantes. E baseia-se na fala, e não na habilidade da escrita, muito mais exigente e restritiva (...) a história é registrada em palavras faladas, por isso o uso da voz humana, viva, pessoal, peculiar, faz o passado surgir no presente de maneira extraordinariamente imediata. As palavras podem ser emitidas de maneira idiossincrática, mas por isso mesmo, são mais expressivas. Elas insuflam vida na história.”
Thompson (1992:41)

                   A fala para a história oral é re-significada, passa a ser documento histórico, fonte catalogada de acordo com a perspectiva do pesquisador, onde assume por assim dizer a posteridade, posteridade que é renascida por meio de falas/palavras, “grávidas de vida” no dizer de Paulo Freire. É com essa conotação que a palavra, a fala, os depoimentos da história oral tem papéis importantes: coloca novos elementos à disposição da sociedade, preenche vazios no campo documental, promove o diálogo com outras fontes, abarca o depoente como sujeito histórico da realidade que viveu, porque

“(...) tem encontrado espaço para abrigar suas palavras, dando sentido social às experiências vividas sob diferentes circunstâncias. (...) Além de mexer no conceito de personagem histórico, a história oral trabalha também com a questão do cotidiano, evidenciando que a história dos cidadãos comuns é trilhada em uma rotina explicativa na lógica da vida coletiva de gerações que vivem no presente.”
 Meihy (1996:9,11)

Entre as técnicas que compõe a história oral, optei pela história de vida. Ela me ajudou a apreender eficientemente a subjetividade que essa pesquisa exige, colocando como sujeito primordial da pesquisa o depoente, dando-lhe liberdade para falar o mais livremente possível sobre sua experiência pessoal. A história de vida nos apresenta o retrato oficial do sujeito, onde a “verdade” está na formatação oferecida pelo sujeito que é soberano para revelar ou ocultar casos, situações ou pessoas.
Segundo Becker, quem trabalha com a história de vida tem objetivos a atingir, portanto busca nela tudo que precisa conhecer sobre seu objeto. Diz ele:

“O sociólogo que coleta uma história de vida, cumpre etapas para garantir que ela abranja tudo o que se quer conhecer, que nenhum fato ou acontecimento importante seja desconsiderado, que o que parece real se ajuste a outras evidências disponíveis e que a interpretação do sujeito seja apresentada honestamente.”
Becker,(1993:102).

Mesmo prevendo a possibilidade de que no processo a pesquisa exija a utilização de outras técnicas para  complementar a coleta de dados,  Becker afirma que a história de vida mesmo não sendo a única forma de buscar informações sobre o objeto, ela dá uma base sobre a qual as pressuposições podem ser feitas de modo realista. Assim, a história de vida é particularmente útil para nos fornecer uma visão mais completa da subjetividade presente no processo.
O trabalho teve início na segunda quinzena de agosto de 2001 estendendo-se até janeiro de 2002.
Foram registradas dez histórias de vida, sendo cinco de professores e cinco de professoras. O contato com essas pessoas realizou-se da seguinte forma: os primeiros dois sujeitos (um professor e uma professora) são pessoas do meu grupo de amizade. Estendi a eles o convite para serem sujeitos de minha pesquisa e eles prontamente aceitaram. Os outros oito entrevistados foram indicados pelos que iam contando suas histórias de vida no processo da pesquisa.
No primeiro contato solicitava-se que o professor falasse o que sabia sobre as questões raciais no Brasil e que se auto-classificassem, usando a nomenclatura que quisessem. Os dez professores se auto-classificaram de imediato como negros. Entre estes dez, três comentaram em seguida algumas características herdadas de alguém da família que era branco, mas concluía por fim que se via e se sentia negro.
No momento dos encontros para gravarmos as histórias de vidas, eu fazia uma apresentação rápida do projeto, quanto ao objeto da pesquisa, os objetivos e a metodologia. Dizia-lhe também que trazia duas questões básicas, as quais eram: primeiro, que ele falasse sobre o seu processo de formação escolar, e, segundo, sobre seu processo de prática profissional. Combinávamos ainda que durante suas falas, se houvesse a necessidade de aprofundar alguma questão, eu os interromperia para perguntar. O que foi aceito com tranqüilidade pelos depoentes.
Então os gravadores eram ligados e as histórias fluíam de forma agradável,  com muita naturalidade e emoção.
Ao final das gravações eu perguntava-lhes se caso eu precisasse retomar a entrevista para maior aprofundamento de alguma questão, eles estariam dispostos a me receberem. Todos se dispuseram sem problema.
A pesquisa mostrou pontos  comuns entre os sujeitos. Todos a partir de um certo momento da vida tomaram para si a determinação em ir em frente com os estudos, e com esta decisão deparam no processo de formação escolar com uma rotina pesada de trabalhar e estudar ao mesmo tempo; desafio de ser o melhor aluno para garantir sua visibilidade e o reconhecimento de sua capacidade; apoio vindo através de pessoas e instituições; a necessidade de criar estratégias para enfrentar as discriminações, como por exemplo levar na brincadeira e deixar passar, dar o desprezo, discutir a ocorrência mostrando estar se sentindo discriminado,  procurar destacar-se entre os colegas, a decisão de fazer um outro curso superior ao invés daquele que gostaria em conseqüência da trajetória escolar e também da não “adequação” do fenótipo exigido pelo curso escolhido e aprovado no vestibular. 
A pesquisa mostrou ainda que no processo da prática profissional desses professores eles enfrentam diariamente desafiados para provar aos seus diretores,   coordenadores, pares e  alunos que ocupam pelo mérito da conquista  posição de professores universitários. Essas cobranças confirmam a citação feita anteriormente de Müller em relação a resistência a aceitar que o negro “saia do seu lugar.”
A metodologia utilizada contribuiu em dois aspectos: propiciou aos sujeitos lembrar com muita emoção das formas de apoio recebidos no processo de formação e até prestar homenagens acompanhadas as vezes de risos , as vezes de choro e outras de períodos longos de silêncio e possibilitou reflexões sobre situações discriminatórias ocorridas na infância e adolescência e não percebidas como tal na época.
           Observei também que o fato de eu ser negra contribuiu de forma positiva na relação pesquisadora/pesquisados, uma vez que houve uma empatia entre nós, manifestada na subjetividade que envolvia o clima imediato da pesquisa e o interesse em acompanhar o processo da mesma, torcer pelo meu sucesso no mestrado e estar sempre por perto através de encontros ocasionais, de telefonemas e pela internet.   
Acima temos os pontos que foram comuns aos sujeitos da pesquisa, ou seja, apareceram em todas as histórias de vida. Entretanto apareceram também pontos singulares. Nessas subjetividade percebi eles revelarem como cada um se vê, se sente e se diz negro.                               
Entre os achados da pesquisa escolhi para discutir neste texto os pontos singulares presentes na pesquisa e que sustenta hoje o estágio alcançado pelos professores sujeitos desta pesquisa.
Bem, ser professor universitário significa ascender socialmente, entretanto não significa estar livre do processo discriminatório. É preciso a manutenção dessa posição, e portanto, ter autonomia tanto em relação ao seu trabalho, e isso não está valendo apenas para o professor negro, mas também para o professor branco. No entanto o professor negro tem mais uma preocupação, a de exercer  sua autonomia como negro. Ou seja, assumir uma identidade numa sociedade que o desrespeita e desvaloriza. Isso diz respeito à forma como se vê, se sente e se diz negro. Nesse sentido temos a contribuição de Souza (1983:17), que vai nos afirmar o seguinte:

“Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso de si mesmo (...) é um olhar que se volta em direção à experiência de ser-se negro numa sociedade branca. De classe e ideologia dominantes brancas. De estética e comportamentos brancos. De exigências e expectativas brancas.”

Para o negro, fazer o exercício de se auto pensar é lançar um olhar particularmente sobre sua experiência emocional, vivendo nessa sociedade e mesmo assim conseguindo responder de forma positiva ao apelo da ascensão social. Nessa perspectiva chegar à descoberta de ser negro é mais que a constatação do óbvio.

“Saber-se negro é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades.”    (id p.17-18)


Um depoente ao falar do seu sentimento como professor relata:

“Sinto o peso do estereótipo criado por nossa sociedade que coloca o branco como superior e o negro inferior e portanto incapaz. Por isso tenho que estar todos os dias e em todas as situações como que provando que sou capaz, que tenho potencialidades... Tem essa coisa de as pessoas não te enxergarem. Eu sempre falo: a gente ao invés de matar um leão, temos que matar uma centena todos os dias. É desgastante, mas faz parte da vida.”

Outro depoente falou o seguinte:

“Enfrentei e enfrento no exercício da docência situações muito difíceis. Eu me lembro que as professoras me olhavam de cima em baixo, tipo assim: olha como ela se veste, olha como ela arruma o cabelo, olha, nem pinta as unhas... e mais, não falavam comigo. O que me salvou mesmo foi mais porque assim como eu sempre me dediquei aos estudos então qualquer assunto eu consegui estar dentro da discussão. Aí comecei  a ganhar respeito e hoje sinto-me respeitada

Outro professor disse:
“Para nós negros as dificuldades nas relações sociais são maiores.”

Em mais um depoimento um professor afirmou:

“Nunca me diminuo e nem deixo que me diminuam porque sou negro, de maneira nenhuma. Sei que não é fácil por estar em uma sociedade etnocêntrica, mas nós os negros temos que ser fortes.”

Nesse bloco os depoentes declaram  que vivem em uma sociedade que construiu um modelo de homem, de cultura, de moral e de religião que é europeu. Assim tudo que aproxima desse modelo é mais aceito, e o que distancia do modelo é rejeitado. Entretanto falta-lhes compreender a diferença entre a forma de racismo existente na sociedade européia e americana e a existente na sociedade brasileira.  
As pesquisas sobre a educação do negro no Brasil, tem mostrado que são muitas as possíveis causas de os negros não estarem conseguindo ascender-se socialmente pela via da escolarização, proporcionalmente aos brancos. Por exemplo temos a indicação de que a população negra freqüenta um tipo de escola com menor qualidade de ensino que a escola freqüentada pelos brancos. Dias, (1980) e Rosemberg (1987). Outra causa seria a existência de preconceito racial nas escolas contra o aluno negro, no que diz respeito à relação professor/aluno e também com seus colegas brancos. Fundação Carlos Chagas, (1979).
Também não se pode esquecer da discriminação veiculada nos livros didáticos. Deiró, (1978)
Todo esse processo enfrentado pelos negros na escola, visa atingir sua auto-imagem, fadando-o ao fracasso.

“Estudos realizados com estudantes negros demonstram que estes desenvolveram uma auto-imagem negativa de si mesmos, o que chegaria a comprometer o próprio desempenho escolar.” Teixeira (1998:11)

Os professores pesquisados demonstraram através de suas histórias de vida que tiveram as suas auto-estimas e auto-imagem extremamente elevadas. Isso fica claro quando afirmam a todo tempo que eram os melhores alunos da turma, que eram capazes, que viam-se competentes, que ajudavam os outros colegas. Veja alguns depoimentos:

“Eu era muito bom aluno realmente.”

“O caminho não é fácil, agora, a gente tem que ser bom, a gente tem que ser capaz. Estudar bastante, porque o mercado é difícil. Já é difícil para o branco sendo que a sociedade o valoriza, imagine para nós, negrão, né? Mas se o camarada for bom...”

“Eu sempre fui uma aluna muito aplicada, eu sempre estudei muito, sempre fiz todas as tarefas, não reprovei em nenhum ano, as minhas notas eram sempre acima de 8,0.”

“Eu me vejo bonito, me sinto capaz, usei e uso minha posição [músico e intelectual] para resolver os problemas que enfrento nessa sociedade eurocêntrica, e fazer as pessoas me entenderem.”

“Fui a partir do 2º grau, uma estudante profissional porque tive bolsas e isso graças ao meu destaque nos estudos. Eu sempre ganhei para estudar.”

Esse fator nos dá pistas de por que os sujeitos dessa pesquisa conseguiram ir em frente com seus estudos, mesmo enfrentando barreiras e chegar a fazer parte de um grupo socialmente reconhecido como intelectuais.
Ainda refletindo a partir da fala dos professores sobre como lidam com o sentimento de ser negro, temos um depoimento que traz um elemento novo para discutirmos. Vejamos:

“Hoje eu chego na sala de aula, levanto o assunto do negro (claro que sempre contextualizando) e falo com muita tranqüilidade sobre. Os alunos podem pensar: ela está falando isso porque ela é negra, eu vou dizer: não, eu estou falando isso porque é uma situação que vi e vivi pelo Brasil, e portanto não é uma questão da professora C  é sim, um problema que é meu em parte, mas que é seu também na medida em que fazemos parte da mesma sociedade. Então hoje eu tenho muita tranqüilidade pra falar sobre a questão racial e não me sentir incomodada.”

Nesta fala há a declaração de que o problema das relações raciais é um problema da sociedade e não só dos negros, e que portanto é responsabilidade de todos encontrar a solução para o mesmo. Nesse sentido diz Bandeira (2000:46)

“O racismo entranhou-se de tal modo no corpo social, que somos levados a entender o negro como problema, isto é, o problema é o próprio negro. Não conseguimos perceber que o racismo, a discriminação racial é um problema social que afeta a sociedade em seu conjunto.”

Fala-se muito em democracia racial, igualdade racial, convivência harmoniosa e outros mitos, mas a realidade nega essas afirmações, pois as relações raciais concretas mostram claramente a desigualdade racial entre negros e brancos. Vivemos em uma sociedade que pratica a discriminação racial, mas essa não deve ser admitida. Reprova-se a condição de racista.
Compreender essa dimensão social da questão racial é ao meu ver um avanço na medida em que isso possibilita a ampliação da discussão sobre o tema ao invés de vê-lo como individual ou no máximo próprio dos negros.
O conceito de identidade permeia a todo tempo a fala dos professores sujeitos dessa pesquisa, quando estes falam de como se vêem, se sentem e se dizem negros num meio socialmente destinado aos brancos. 
Entendendo a identidade como Stuart Hall (1997), procurei em suas falas perceber como essa identidade se apresenta frente a  posição profissional de cada um. Para ele, ao se pensar a identidade na perspectiva dos discursos teóricos contemporâneos, é preciso não perder de vista os conceitos de local e global.  Segundo ele, a modernidade traz a gênese da descontinuidade do eu e põe em cheque as grandes identidades sociais coletivas, como a classe, a raça, a nação, o gênero e a de ocidente. Estes passam a não ter mais aquela estabilidade que eram características  dessas identidades globalizantes. Ele distingue três concepções muito diferentes de identidades. A primeira, denominou de sujeito do Iluminismo. Esta era uma concepção centrada no individualismo do sujeito e de sua identidade, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência, de ação, tendo como centro um núcleo interior que ganhava ao nascer e permanecia essencialmente o mesmo- contínuo ou idêntico ao longo de sua existência. Nessa concepção o centro essencial  do eu era a identidade de uma pessoa. E por fim o autor ressalta o fato de que no Iliminismo o sujeito é descrito como masculino.
A outra concepção de identidade que ele distingue é a do sujeito sociológico. Aqui, o sujeito não era autônomo e auto-suficiente, nesse sujeito reflete a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior  era formado na relação com “outras pessoas importantes para ele” que mediava para ele os valores, os sentidos e os símbolos. Isso era a cultura dos mundos que ele/ala habitava. Diz ele:

“ A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. Stuart Hall,(1997:12)

Então não havendo autonomia, essa identidade terá a função de manter o sujeito e a estrutura sempre dependente um do outro. 
E por fim temos a terceira concepção, que o autor vê como a continuação do processo ocorrido na segunda concepção. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, sem uma identidade fixa, essencial e permanente. Ela passa a ser uma “celebração móvel.” O sujeito assume identidades diversificadas em diferentes momentos. Na fala dos depoentes essa concepção esteve muito presente. O professor ao falar de como se conduz diante das situações da vida, diz:  

“...mas quando se tem a cabeça aberta, você se conduz de forma diferente e muitas vezes supera todas essas dificuldades, dependa da própria cabeça. Você sabe que cada cabeça é uma sentença. Então isso aí depende do eu de cada um.” 

Nessa perspectiva todos temos identidades contraditórias que nos empurram em diferentes direções a tal ponto de nossas identidades ficarem totalmente deslocadas. Em Resumo, Stuart Hall quer dizer que identidades  assim como a subjetividade estão sempre em processo de formação, nunca estão completas ou acabadas.  
Neste contexto faz-se necessário também discutir o conceito de Etnocentrismo aplicado à questão  racial e algumas de suas conseqüências para o negro numa sociedade regida pelos valores do branco. Tomo como referência  nessa discussão Norbert Elias,(2000) que ao falar sobre os estabelecidos e os outsiders  de uma pequena comunidade inglesa, diz:

“Assim, encontrava-se ali, nessa pequena comunidade de Winston Parva, como que em miniatura, um tema humano universal. Vez por outra, podemos observar que os membros dos grupos mais poderosos que outros grupos interdependentes se pensa a si mesmo [se auto-representam] como humanamente superiores”. ( p.19)

O etnocentrismo é uma visão, na qual, o grupo do “eu” é colocado como centro de tudo. Assim, todos os grupos dos “outros” são pensados a partir do ponto de vista dos nossos valores, modelos e definições.
Através do olhar etnocêntrico, concebemos pensamentos, imagens e representações sobre a vida daqueles que são diferentes de nós, ou seja, do “outro”, mas sempre usando como critério de valor de julgamento, a forma de nosso grupo ver o mundo, ou do grupo do “eu”. Isso se dá no momento do encontro do grupo do “eu” com o grupo do “outro”. Aí ocorre um choque cultural, pois de um lado fica o grupo do “eu” em que todos gostam de coisas parecidas, lidam com problemas do mesmo tipo, tem a mesma religião, enfim, tem o mesmo estilo de vida. Do outro lado, está o grupo do “outro” que é o grupo do “diferente”, que gosta de coisas “diferentes” das que gostamos; que tem problemas muito diferentes dos nossos; acreditam em deuses estranhos aos nossos e que tem um estilo de viver diferente do nosso.
É desse choque cultural que nasce o etnocentrismo. Pois a constatação das diferenças, nos leva inevitavelmente a lidar com elas, e se o fizermos auto-centrados na visão do nosso grupo, estabelecendo comparações, iremos concluir que a sociedade do “eu” é melhor ou superior à sociedade do “outro”.  Isso ocorre porque a diferença é ameaçadora e fere a própria identidade do grupo do “eu”, por isso é que rotulamos a sociedade do grupo do “outro” de atrasada, bárbara ou ímpia; e a nossa, dizemos que é adiantada ou civilizada e cristã.
Norbert Elias (op.cit.), descreve uma comunidade urbana onde está claramente presente a divisão no seu interior, onde um grupo por morar a mais tempo naquele lugar, achou-se no direito de tratar os recém-chegados de outsiders ou o de fora e assim estigmatizá-los.
Este também é um conceito que aparece  de forma clara nas falas dos professores; eles demonstram que precisam ter uma postura que combata esse ar de superioridade dos brancos sobre os negros. Temos por exemplo a fala de um professor  afirmando: “...nunca me diminuo e nem deixo que me diminuam porque sou negro, de maneira nenhuma, embora sei que não é fácil por estar em uma sociedade etnocêntrico.”

Na conclusão desse texto, eu diria que os depoimentos aqui refletidos conformam-se em três blocos: no primeiro temos os que buscam a solução em si mesmos, procurando estratégias para sobreviver aos confrontos, sentindo-se com compromisso em dar uma resposta que prove o contrário do estão pensando sobre eles. Para tanto empreendem ações que consomem energias físicas. O segundo são aqueles que sentem-se muito seguros de si e tranqüilos a ponto de não se incomodarem com o que falam e pensam sobre eles, fazem e falam o que acham que devem, e pronto. E o terceiro reparte o problema com todos, porque não entende a questão do negro como pessoal, mas sim como uma questão social. 
O que porém se percebe em comum entre todos os professores é que vêem-se, sentem-se e falam de si assumindo-se como negros.
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