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Este texto é parte das análises feitas dos resultados finais de uma pesquisa que resultou em uma dissertação de mestrado. 
Tem sido de grande importância a preocupação dos pesquisadores que se dedicam à questão das relações raciais no Brasil. Essas pesquisas têm contribuído para que se possa melhor compreender os mecanismos sociais e culturais que vão formando uma teia de relações, que tem como resultado um tecido desigual da sociedade. 
Sobre a ascensão social do negro, temos alguns trabalhos pioneiros, como de Azevedo(1955), Teixeira (1998), Queiroz (2001) e      Figueiredo (2002). Este é ainda um campo novo e fértil para as pesquisas em relações raciais. 
Nesse sentido, esta pesquisa buscou investigar as trajetórias de vida de professores universitários negros que lecionam em cursos de licenciaturas em Mato Grosso, tendo como objetivo conhecer qual e como foi o processo vivenciado por esses professores, desde sua formação escolar até se tornarem professores de nível superior. Vejo neste trabalho a possibilidade de contribuir   para a ampliação dos estudos sobre a educação do negro no Brasil, com um olhar voltado para as conquistas alcançadas.
Para a coleta de dados,  utilizei a técnica de história de vida, que é uma das técnicas da metodologia da história oral. Foram registradas dez histórias de vida, de professores negros universitários através do uso de gravadores.
Com o objetivo de sistematizar melhor os dados e a leitura sociológica, procuro fazer uma contextualização do tema ascensão social do negro no Brasil, dentro do tema relações raciais, enfocando o conceito de racismo e as categorias de cor. Faço também um panorama da situação do negro no sistema educacional brasileiro, em relação às desvantagens e ao preconceito inerente ao processo, como a ascensão desse negro é viabilizada e como os negros têm reagido encontrando estratégias de enfrentamento aos obstáculos.
A seguir, mostro os eventos que ocorreram ao longo do caminho de formação até chegarem à posição de professores universitários, enfocando que em busca de seus objetivos, tiveram que tomar decisões, enfrentar situações, ultrapassar desafios e contar com o apoio de familiares, amigos e instituições. Trago ainda os dados sobre as ações a serem realizadas para garantir a permanência na posição alcançada, no sentido de refutar qualquer rejeição por estar ocupando um “lugar” socialmente destinado ao homem branco,  a necessidade de assumir e defender sua identidade racial e a exigência quanto à aparência.  
Esta pesquisa  tem como objeto de investigação professores universitários negros, enquanto trajetórias de ascensão social via educação superior. A ascensão social ou mobilidade social é um tema clássico nas ciências sociais. Para tanto, tomo como referência a definição elaborada por Pastore (1979:4). “Mobilidade social, portanto, refere-se a mudanças de status social”. Segundo ele, essa mobilidade pode ser ascendente ou descendente. No caso desta pesquisa, estamos trabalhando com a mobilidade ascendente. Na concepção de Pastore, a sociedade precisa promover a mobilidade, caso contrário, ela se estagnará, ficando na condição de doente e apenas reprodutora  de sua estrutura social ao longo do tempo e, portanto, limitada quanto à possibilidade de se oferecer, em termos de promoção humana e progresso social. Neste sentido, a ascensão social pode ser entendida como um indicador de desenvolvimento social. Assim, segundo este autor, a ascensão social é a que melhor funciona para indicar a ocorrência de um desenvolvimento social. 
Estudar a ascensão social é estabelecer relações entre a presente e a posição social passada, na busca de identificar como as pessoas vão se distribuindo nos vários níveis da estrutura social, ao longo do tempo. Diz Pastore: 
“Quando um indivíduo passa de uma ocupação de status baixo para uma ocupação de status mais alto – de classe média, por exemplo,- tal movimento tende a ser acompanhado de vários ganhos em termos de oportunidades econômicas, educacionais e sociais, assim como de mudanças de valores, de atitudes e de horizonte cultural. Os reflexos se fazem sentir, no indivíduo e nos seus dependentes a curto e longo prazos. Nessas condições a mobilidade ascendente funciona como um mecanismo de promoção social.” (p.4)

Souza (1983),  certamente baseando-se nos clássicos da Sociologia, contribui, ao afirmar que deve ser entendida como ascensão social o movimento pelo qual um agente ou grupo social, realizando uma possibilidade de ascensão, muda de uma classe social ou de uma camada de classes para outra socialmente considerada superior. 
Também se faz necessário esclarecer que o termo negro, nesta pesquisa, está sendo utilizado como uma categoria mais genérica que inclui os não brancos, ou seja, os pardos, os mestiços, os mulatos, caracterizados, de forma mais ampla, como população afro-descendente. Isso, porque, praticamente, todos os professores sujeitos desta pesquisa se  auto-classificaram como negros. Entretanto, a sociedade brasileira classificaria alguns desses professores como sendo pardos, visto que o sistema de classificação no Brasil é peculiar, pois toma como base, para classificar, as características fenotípicas observadas e, por conseguinte, abarca todas essas gradações, graças à composição multirracial de nosso povo e também graças ao tipo de preconceito praticado no Brasil – o preconceito de marca, que toma por pretexto, para suas manifestações, os traços do indivíduo. Nogueira,(1985)        
Busco investigar a trajetória de vida de professores universitários negros que residem em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e, que lecionam em cursos de licenciatura também nesta cidade, visando contribuir para a ampliação dos estudos sobre a educação do negro no Brasil e, mais, dar voz aos sujeitos, que, ao construírem sua história, vêem nela significados muitas vezes ignorados pelos que estão fora do processo de construção de suas histórias de vida, tendo em vista a singularidade e as experiências vividas por eles.
Ao decidir que pesquisaria sobre professores universitários negros, fui em busca de estudos sobre a ascensão social do negro no Brasil, encontrando dois trabalhos que me serviram de  incentivo para fazer essa pesquisa. Primeiro, o trabalho de Teixeira (1998). Ela faz uma pesquisa no Rio de Janeiro, que resultou na sua tese de doutorado, intitulada “Negros e universidade: identidade e trajetórias de ascensão social no Rio de Janeiro”.  O seu intuito foi o de compreender melhor o que tem sido encarado como impasse na discussão em torno da ascensão dos negros na sociedade brasileira. Depois, a partir de sua indicação bibliográfica, tomei conhecimento do trabalho de Azevedo (1955). Ele publica um trabalho intitulado “As elites de cor numa cidade brasileira: um estudo de ascensão social”. A pesquisa é feita no Estado da Bahia, tendo como objetivo dar uma compreensão da dinâmica da ascensão social das pessoas de cor e uma indicação dos canais, através dos quais se processa essa mobilidade social. Mais tarde, tomei conhecimento de mais um trabalho sobre o tema; trata-se de uma obra intitulada “ Novas  elites de cor: estudo sobre os profissionais liberais negros de Salvador”. Sua autora, Figueiredo (2002), se propõe a analisar a forma de como a experiência de mobilidade social se relaciona ou não com a assunção de uma identidade. Pretendo estender essas análises que foram efetivadas no Rio de Janeiro e na Bahia em Mato Grosso e, buscar perceber, na medida do possível, os pontos semelhantes e as diferenças entre esta pesquisa e os trabalhos citados, por ser este um Estado com alta   porcentagem de negros e pardos em sua população. Segundo o último Censo Demográfico essa porcentagem chega a 52% em relação à população total do Estado.   
A coleta de dados da pesquisa teve como metodologia a História Oral. Thompson (1992) faz uma exposição do desenvolvimento do método da história oral por vários países e em vários veículos de informação, fazendo-nos perceber que este é um método que abrange um campo vasto e também é utilizado para trabalhar com pessoas com faixa etária e posições sociais variadas. 
Entre as técnicas que compõem a história oral, optei pela história de vida. Ela me ajudou a apreender eficientemente a subjetividade que esta pesquisa exigiu, 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 por ele, que é soberano para revelar ou ocultar casos, situações ou pessoas.
Segundo Becker (1993), 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.” (p.102).

No entanto, Bourdieu (1996) adverte os que trabalham com história de vida quanto ao estar atento no sentido de não confundir o que é científico com o que é senso comum. Segundo o autor, lidar com história de vida, é estar diante de um relato coerente composto de acontecimentos encadeados a partir de uma seqüência lógica estabelecida pelo seu autor, onde se tem a presença de significados. E, para ele, é aí que reina o perigo para o pesquisador, o de “conformar-se com uma ilusão retórica”, e fazer uma “representação comum da existência”. Há inclusive uma imagem a ser preservada e, portanto, a possibilidade de um discurso coerente com a reafirmação dessa imagem: 
“Tudo leva a crer que o relato de vida tende a aproximar-se do modelo oficial da apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de estado civil, cuirriculum vitae, biografia oficial, bem como da filosofia que o sustenta, quanto mais nos aproximamos dos interrogatórios oficiais das investigações oficiais – cujo limite é a investigação judiciária ou policial – afastando-se ao mesmo tempo das trocas íntimas entre familiares e da lógica da confidência que prevalece nesses mercados protegidos. As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um habitus e um mercado se aplicam a essa forma particular de expressão que é o discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, segundo a qualidade do mercado no qual - oferecido – a própria situação da investigação contribui inevitavelmente para determinar o discurso coligido”. (p. 189)         
Isto significa que há uma estratégia de representação pública e oficial da pessoa. Assim, o relato de vida dessa pessoa certamente ocorrerá de forma a sustentar essa identidade oficial, fazendo com que o depoente tenha um discurso virtuoso, capaz de inclusive encaixar com sua identidade pessoal e também profissional. Isso ficou evidente na pesquisa, quando me deparei com depoimentos tão bem organizados do ponto de vista da coerência, das evocações de exemplos como forma de ilustrar as idéias e alguns até com um certo grau de análise, que tornou um tanto difícil fazer uma análise sociológica, tal era o poder de convencimento do discurso.
As possibilidades de ascensão social para os negros são escassas e muitos, ao percebê-las, agarram-nas com todas as suas forças, pois sabem que aquela poderá ser a única. É aí que percebemos as variadas respostas que cada indivíduo vai dando às situações que se colocam. O grupo pesquisado recebeu esse tipo de apoio: 
 “ Meu irmão incentivou-me e ele ia pagar todo o curso e eu me animei a fazer.”(J)
Esta professora conta que, quando terminou o segundo grau, estava decidida a fazer o curso de Letras, com habilitação em francês. Entretanto, por morar muito longe da Universidade Federal, e, ao mesmo tempo, muito perto de uma faculdade particular e ter recebido uma proposta de seu irmão de pagar para ela o curso de Ciências Contábeis, ela, de pronto, aceitou a proposta e iniciou o curso, muito embora seu sonho era ser professora de Língua Portuguesa e de Francês. Quando já estava no segundo ano do curso de Ciências Contábeis, resolveu fazer o vestibular na Universidade Federal e foi aprovada. Iniciou então o curso de Letras, com habilitação em francês, ficando o seu tempo dividido assim: de manhã, fazendo o Curso de Letras, à tarde, trabalhando na empresa do irmão e, à noite, fazendo o curso de Ciências Contábeis. A professora entende que seu irmão foi um grande apoio, pois lhe permitia enfrentar essa jornada de atividades com muita flexibilidade. E que essas duas formações lhe permitiram depois fazer concurso para cargo técnico, tornando-se servidora federal e também lecionar em faculdades particulares.      
Uma professora conta que recebeu apoio moral e orientações importantes de alguns de seus professores. Estes sempre a incentivavam a pleitear bolsas de estudos, tendo como argumento a competência e capacidade que ela demonstrava. Muitas vezes, colocou-a frente a desafios e a fazia acreditar que seria capaz de dar conta. Quanto à família, ela diz que não teve o apoio de que gostaria. Entretanto, reconhece que seus pais não tinham condições financeiras e, por outro lado, ela não poderia cobrar também o apoio moral, pois eles não conseguiam conceber a dimensão do significado que tinham os estudos para ela. “Na visão dos meus pais as coisas foram muito fáceis para mim.”  O apoio maior ficou por conta das instituições públicas nas quais estudou, pois, a partir do segundo grau, foi remunerada para estudar. “Eu me considero uma estudante profissional.”       
Um outro depoente declara que seu pai foi o apoio principal. Lamenta que não teve um acompanhamento mais de perto dos pais em relação aos seus estudos, mas reconhece o que seu pai fez: foi um grande amigo, um grande exemplo e acrescenta que o fato de todos os seus irmãos terem cursado o nível superior foi uma forma de não decepcionar o pai, pois este lutou muito para que isso fosse possível. 
Para outro professor o apoio veio de várias formas: do tio, dos amigos, mas o apoio maior ficou a cargo de seu trabalho e das condições que a sua universidade lhe possibilitava, tais com o Restaurante Universitário e a bolsa de estudo pelo PET.        
Outra professora diz que também recebeu várias fontes de apoio: da instituição em que trabalhava, dos profissionais com quem estagiava e da instituição em que estudava. 
Esta pesquisa faz então uma constatação aqui em Mato Grosso, que Teixeira já havia constatado na década de noventa, em sua pesquisa de doutorado sobre a ascensão social do negro no Estado do Rio de Janeiro. Foi a partir de sua pesquisa que tomei conhecimento da expressão “redes”. Ela comprovou também que, para a maior parte de seus entrevistados, o fator principal que proporcionou suas mudanças sociais e que foi responsável por suas trajetórias de ascensão foi rede de relações de solidariedade, de  ajuda, e que esse apoio não necessariamente veio das famílias, daí a abordagem feita no seu trabalho sobre redes familiares e redes pessoais. Segundo a autora, são essas redes que ajudam determinados indivíduos a contornar obstáculos, tanto de origem sócio- econômica quanto racial.
Esta é uma constatação que, por ser comum em duas pesquisas feitas em Estados diferentes, merece, a meu ver, ser estendida a outras realidades no Brasil, porque as “redes” de apoio, como bem expressou Teixeira, é “identificada como o principal fator de mudança social responsável por trajetórias de ascensão   “permite explicar como e por quê  mantém-se os padrões das desigualdades raciais no Brasil”.  (p.149).       
Após a superação dos obstáculos enfrentados no processo de formação, superada também a necessidade de apoio para conseguir colocar-se nas instituições em que trabalham, os sujeitos desta pesquisa depararam com a mesma constatação de Teixeira (1998) na sua pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, mesmo após terem galgado a ascensão social, ainda a cor da pele permanece e esta tem causado muitas dificuldades para os professores, em especial para as professoras, quando as regras da aparência são muito mais rígidas e exigentes que para os professores. Assim, para o negro ser professor universitário significa, sem dúvida, ascender socialmente. Entretanto, não significa ficar livre de discriminações raciais, uma vez que esta se dá no Brasil, como já vimos no primeiro capítulo, pela presença da pigmentação da pele, pelo tipo do cabelo e pelos traços corporais. Estas características, entretanto, não vão desaparecer do indivíduo só porque ele galgou uma posição de destaque na sociedade.
 Uma depoente da pesquisa feita no Rio fez uma analogia com o crachá comparando suas conquistas no meio acadêmico e profissional com a obtenção de um crachá. Segundo ela, este lhe permite ter acesso limitado a determinados lugares, “mas não altera de forma definitiva a forma como é percebida socialmente”. Assim, além da discriminação pela marca, como afirma Nogueira (1985), soma-se o preconceito de que o negro tem uma capacidade mental muito baixa e, portanto, é natural ficar sob suspeita a legitimação de sua posição de ascensão, tendo este que provar e comprovar que merece estar neste “lugar”, que não é concebido como seu. Müller (1999), ao pesquisar sobre professoras primárias negras na Primeira República, constata que estas tiveram que concentrar esforços a fim de ingressar na carreira do magistério e que ao ingressarem tiveram que continuar se esforçando, mas desta vez, para garantir sua permanência e reconhecimento: 
“Após obter o ingresso deviam provar permanentemente que eram inteligentes, excelentes alunas, dóceis, disciplinadas e detentoras de todos os demais atributos esperados de futuras professoras, brancas”.( p. 53)

A sociedade brasileira dá fortes indícios de que pensar em mudanças sociais radicais significa pensar em atividades imediatas, como greves, piquetes nas ruas, paralisações e outras formas que tenham como limite o tempo e a viabilidade; entretanto, o trabalho intelectual também pode ser uma forma de luta que visa a contribuir para a transformação social, mas nem sempre é valorizado ou concebido como forma eficaz de luta. Ele parece ser visto como algo extremamente moroso e quase inútil.
Viver numa sociedade contrária à mobilidade social do negro e, mesmo assim, buscá-la, é, para os negros, um processo de descobertas e, ao mesmo tempo, de definições; descobertas, no sentido de perceber que há mecanismos de bloqueios socialmente construídos, que visam a  dificultar o máximo possível essa mobilidade, e que, portanto, é preciso que os negros engendrem também estratégias de desvencilhamentos, para que possam passar por tal bloqueio; e de definições, no que diz respeito a traçar objetivos e metas a serem alcançados, ao mesmo tempo que devem submeter esses objetivos e metas à realidade em que se apresentam, tendo a flexibilidade como uma das estratégias de sobrevivência. A situação requer uma tomada de posição frente ao mundo social em que está inserido e também frente a si mesmo, pois essa desvalorização do trabalho intelectual dificulta, para pessoas que fazem parte de grupos marginalizados, ver como ação importante o trabalho intelectual.
“Essa desvalorização do trabalho intelectual que muitas vezes torna difícil para indivíduos que vêm de grupos marginalizados considerarem importante o trabalho intelectual, isto é, uma atividade útil. Contudo a decisão de trilhar conscientemente um caminho intelectual foi sempre uma opção excepcional e difícil. Para muitos de nós, tem parecido mais um “chamado” que uma escolha vocacional. Somos impelidos, até mesmo empurrados, para o trabalho intelectual por forças mais poderosas que a vontade individual”. (Revista  Estudos feministas p. 464)
Uma entrevistada desta pesquisa declarou que ela mesma, sendo negra, só veio a se despertar para a questão do negro ao entrar no mestrado, e que hoje ela vê claramente que  é preciso que o negro amplie sua formação escolar, para que possa haver quadros no campo intelectual e contribuir também nesta esfera, ampliando o debate sobre as questões raciais no Brasil. Diz ela:
Assim, fica a indicação de que seguir o caminho acadêmico deve ser visto pelo negro, não só a nível de vontade, mas muito mais que isso, deve ser encarado como uma necessidade. Os motivos que têm levado negros a buscar  maior e melhor grau de formação acadêmica têm sido a ascensão social. Esta pesquisa demonstrou que houve um momento de tomada de consciência dos professores, isto ainda quando alunos do antigo 2° Grau, que culminou na decisão de cada um ir em frente com seus estudos e buscar a ascensão através da educação. Entretanto, para se chegar a essa decisão, houve situações anteriores que contribuíram, como, por exemplo, o olhar de alguns professores, que, percebendo o potencial desses alunos, incentivou-os a continuar e, mais, possibilitaram a alguns conseguir bolsas de estudos, tornando-se seus orientadores e cúmplices no processo de formação, colocando-os em situações que os fizessem deparar com momentos de autoconfiança e auto-estima elevada e os convenceu a se dedicar à vida, a atividades de leitura, escrita e troca de informações, pelo prazer individual e como luta a favor de sua etnia e de outras minorias. 
Outro fator que contribuiu para a tomada dessa decisão foi o apoio dos pais de quase todos os depoentes, que, embora sem condições financeiras, motivaram os filhos através de uma palavra, de uma declaração de orgulho pelos objetivos alcançados e que, segundo os filhos, seus pais faziam previsões sobre como seria o futuro sem uma formação escolar, numa sociedade que valoriza a formação escolar, pagando melhores salários para quem a tem. 
Para chegar à posição de professores universitários, esses depoentes declararam que, por muitos momentos, sentiram-se separados de suas comunidades, sem possibilidade de uma vida social mais intensa, isso, porque o trabalho intelectual requer tempo, concentração e até um certo isolamento, o que, segundo os professores, causou-lhes uma certa ansiedade e desconforto. Entretanto, logo perceberam que este não é divorciado do cotidiano, porque o trabalho intelectual lhes permite entender a realidade e o mundo à sua volta, permite também encarar e compreender o concreto e até ter uma melhor visão de como contribuir na comunidade.
Este é de fato o sentido da contribuição do intelectual na sua comunidade. O lugar de professor universitário não é visto de forma natural como lugar de negros. Esta é uma profissão que exige muito o uso da mente, do argumento, da inteligência, da reflexão. Estes, porém, são atributos colocados como próprios do branco. O negro que galgou essa posição terá que viver em constante estado de alerta, como que a responder a todo o tempo questões, mesmo que não verbalmente, mas até através de gestos, atitudes e sentimentos, como forma de dizer: “olha, eu tenho o direito de continuar aqui.” Esses questionamentos vêm de várias direções: do pedagógico, do administrativo, dos colegas e dos alunos.
Discutindo esse problema com os entrevistados, eles afirmaram que, no processo da prática profissional, são diariamente desafiados a provar aos seus diretores, seus coordenadores, seus chefes e seus alunos que, de fato, estão como professores de nível superior porque merecem e porque conquistaram esse espaço. Essas cobranças nos lembram a citação feita anteriormente de Müller (1999), de que há uma resistência a aceitar que o negro “saia do seu lugar”. Ter autonomia em relação ao seu trabalho passa a ser para o professor negro uma condição de sobrevivência; segundo eles, contar com a colaboração da maioria dos seus pares é algo não comum, porque a todo o tempo as interrogações quanto à seriedade do seu trabalho estão postas. Assim, ao invés de troca de experiências, eles convivem em um clima de prestação de contas ou de justificativas quanto ao trabalho que desenvolvem. 
O esforço do negro em responder às ofensas discriminatórias numa sociedade onde não é garantido o respeito de direito a todo ser humano, não é e nunca será de forma tranqüila, uma vez que todos esperam dos negros um tratamento cortês, enquanto os tratam com violência. Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso. Segundo Souza (1983), a violência racista se dá, antes de mais nada, pela impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro, que, através da internalização compulsória e brutal de um ideal branco, é obrigado a formular para si um projeto identificatório, incompatível com as propriedades biológicas do seu corpo. Diz ela:
“(...) o Ideal do Ego é um produto formado a partir de imagens e palavras, representações e afetos que circulam incessantemente entre a criança e o adulto e  entre o sujeito e a cultura. Sua função, no caso ideal,é o de favorecer o surgimento de uma identidade do sujeito, compatível com o investimento erótico de seu corpo e de seu pensamento, vis indispensável à sua relação harmoniosa com os outros e com o mundo. Ao sujeito negro, esta possibilidade é em grande parte sonegada. O modelo de Ideal de Ego que lhe é oferecido em troca da antiga aspiração narcísico- imaginária, não é um modelo humano de existência psíquica concreta, histórica e consequentemente realizável ou atingível. O modelo de identificação normativa - estruturante  com o qual ele se defronta é o de um fetiche, o fetiche do branco, da brancura.” (p.4)    

Diante da luta entre o que de fato é e o que lhe é imposto a ser, o negro tem uma grande tarefa: a de dar conta de se auto-definir e também a de firmar sua identidade, para ter condições de enfrentar as hostilidades, as discriminações e os preconceitos que o processo da vida vai-lhe apresentando, tendo em vista a sociedade em que está inserido. 
Entendendo a identidade como Hall (1997), procurei, em nas falas dos depoentes, perceber como essa identidade se apresenta frente à posição profissional de cada um e identifiquei a presença do 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:  
Quando um dos depoentes diz que é preciso conduzir-se de forma diferente, ele está dizendo que, em se tratando da identidade, esta vai ser acionada para aquele momento específico e para aquela finalidade específica, permitindo ao indivíduo decidir se convém ou não agir de uma ou de outra forma, de acordo com a situação e também tendo em vista a capacidade de previsibilidade do indivíduo quanto às conseqüências de suas ações. Como negros, esses professores certamente têm-se apropriado dessa forma móvel de identidade, para sobreviver às contradições inerentes à nossa sociedade.
Nesta perspectiva, todos temos identidades contraditórias, que nos empurram em diferentes direções, a tal ponto de nossas identidades ficarem totalmente deslocadas. Em resumo, Hall quer dizer que a identidade, assim como a subjetividade, está sempre em processo de formação, nunca completa ou acabada.
É preciso a manutenção da posição alcançada, e uma das estratégias para se manter é ter autonomia 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, além desta, mais outra questão que parece imperativa: a de exercer sua autonomia como negro, ou seja, assumir sua identidade. Isto diz respeito à forma de como se vê, se sente e se diz negro. Porque, é a partir dessa consciência, que este professor vai saber discernir os possíveis contratempos que se possam apresentar e, assim, criar estratégias para lidar com eles, sem perder de vista suas metas, mas também sem se auto-negar como negro, ou seja, obter o respeito pelo trabalho que desempenha. Neste sentido, temos a contribuição de Souza (1983),  que vai 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 negro numa sociedade branca. De classe e ideologia dominantes brancas. De estética e comportamentos brancos. De exigência e expectativas brancas.(...) Saber-se negro é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas perspectivas, submetido a exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas é também e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades.” (p.17-18)

Tomando como base a idéia de profissão social, defendida por  Elias (1990), pode-se conceber o exercício do magistério como uma profissão social, porque lida com a formação de seres humanos e lhe é inerente um certo recato e modéstia no que diz respeito à forma de se vestir, de falar, de se comportar e até exerce um certo controle nas relações mais amplas dos seus profissionais na sociedade. Embora seja possível observar que, à medida que vai alcançando os graus mais altos, como o de nível superior, que é o nível investigado nesta pesquisa, fica evidente uma sensível liberdade; como, por exemplo, na forma de se vestir.
Entretanto, as professoras que fizeram parte desta pesquisa usufruíram, de forma muito limitada, desta liberdade, isso para não dizer que não usufruíram de forma alguma, uma vez que enfrentaram e enfrentam a discriminação, tanto em relação à forma de se vestir quanto à  aparência. 
Nogueira (1992), no seu livro intitulado “Negro político, político negro”, relata como Alfredo, um político negro, se preocupava em se apresentar bem vestido. Segundo o autor, Alfredo se vestia de modo cerimonioso, da mesma forma que as pessoas das classes dominantes e médias. Alfredo, por sua vez, dizia que era imperativo a uma pessoa de cor e de posição vestir-se bem, porque, segundo ele, isso diminui o risco de ocorrer falta de respeito para com o negro.
Damasceno (1997), na sua tese de doutorado, afirma que a discussão sobre a  aparência do negro não é algo novo. Diz ela:
“O que talvez seja novidade é a produção da “boa aparência” combinada com a produção da identidade “negra”, em contaxtos que nada têm a ver com o da politização de identidade, como o do movimento “negro”.  (p.83) 
       
Uma professora diz que, quando foi para o mestrado, sentiu diferença em tudo: no vestir, na formação e na forma como a olhavam. Então, como estratégia, decidiu reagir, mostrando-se indiferente em relação à atitude dos que assim a trataram. 
Há uma lógica inerente à nossa sociedade, no seu veio racista, que seleciona algumas ocupações no mercado de trabalho, vetando-as quase que totalmente às mulheres. Essa seleção torna-se maior em se tratando de ser mulher e negra. Silva e Lima (1992), em um texto editado na revista de Estudos Afro-asiáticos, afirmam que há funções para as quais são exigidos alguns atributos estéticos, as mulheres brancas e amarelas estão representadas de quatro a cinco vezes mais que as negras nesse tipo de ocupação.
Bem, os critérios raciais que servem de base para vetar a ocupação de certas posições no mundo do trabalho nem sempre ou quase nunca são explicitados. Esse tipo de prática  discriminatória no ambiente de trabalho ocorre de maneira sistemática e determina a dramática situação de vida da mulher negra hoje. 
Se, para o negro, de forma geral, ocupar um espaço no campo intelectual é estar fora do seu “lugar”, à mulher negra, então, ocupar esse espaço é quase que uma afronta para uma sociedade regida por valores do branco, combinados com os valores machistas. Tendo em conta que o magistério no Brasil é mojoritariamente feminino e negro nas primeiras séries (ensino fundamental das séries iniciais) e, à medida que vão-se elevando os níveis de ensino, estes vão sendo ocupados pelo sexo masculino e pelo branco, sendo uma afirmação de que o nível superior é branco e masculino. Entretanto, mesmo ocupando os espaços profissionais menos valorizados e visto como apropriados para as mulheres negras (domésticas, costureira, cozinheira), elas ainda aí são vítimas da discriminação.
Falo agora de um grupo de professoras universitárias negras, que enfrentou obstáculos, preconceitos e desafios, mas conseguiu chegar ao lugar legitimado socialmente como intelectual e destinado a homens brancos.
Estas professoras, tanto quanto os professores, têm que encontrar estratégias para garantir a permanência na posição alcançada; entretanto, delas são cobrados dois elementos que escapam aos professores:
- ter capacidade argumentativa e sustentação teórica mais elaborada que os professores, e
- apresentar-se com uma aparência impecável, tais como, cabelos arrumados, unhas esmaltadas, salto alto, roupas finas e sociais.
A capacidade de argumentação quase sempre vem acompanhada da questão sobre aparência; mesmo porque a desconfiança de incapacidade está sempre vinculada à aparência, primeiro, pelo fato de ser negra e as outras colocações vêm como conseqüência. Uma professora explica que sua disciplina está na grade de cursos de licenciatura e também em praticamente todos os outros cursos. Então ela foi lecionar em um curso extremamente elitizado, em que os alunos não trabalham e o curso é de tempo integral.
A professora conta que, constantemente, era confundida pelos alunos e pelos colegas, não recebendo credibilidade dos seus colegas em relação ao seu trabalho, por defender uma proposta  de trabalho pedagogicamente diferenciada, onde o aluno participa mais no sentido de ter abertura, para que possa expressar as opiniões e por não se tratar de um trabalho na perspectiva em que o professor seja o dono da verdade. Isso chocou os colegas, os quais começaram a comentar que ela enrolava o tempo todo na sala, ao invés de dar aula. Assim, se os alunos gostavam da aula, diziam que era porque ela enrolava e se não gostavam era porque ela era incompetente. Quanto aos alunos, queriam respostas únicas para os problemas. 
Esta professora sentiu-se sozinha, ilhada, quase sem ver possibilidades de alguma saída. Então, ela sentiu que a saída seria desistir da  carreira do magistério:  
Segundo a professora, o que lhe garantia de certa forma a permanência era porque eles sabiam que ela era aluna do mestrado e professora na Universidade Federal de Mato Grosso, o que ficava patente, segundo ela, a existência de um sentimento de não aceitação.
A pesquisa deixou como resultado seis constatações principais. De início temos o fato de que os professores vêem suas trajetórias como trajetórias de ascensão. Isso ficou patente na forma de “orgulho” como falavam e vibravam por terem alcançado a posição de professor universitário, um “lugar” que normalmente não é concebido pela sociedade brasileira como um lugar a ser ocupado pelo negro.
Constatou-se também a reafirmação da identidade negra. Todos se auto classificam como negros demonstrando terem alcançado pelo caminho da educação e com certeza outras contribuições, uma consciência que de forma educativa, se assumem como negros e sabem diferenciar quando uma atitude tem um sentido racista ou não; e, mais, conseguem desenvolver estratégias de enfrentamento à discriminação e ao preconceito.
Uma outra constatação, é a de que, mesmo galgando a posição de professor universitário, estes não ficaram isentos de sofrerem o preconceito e a discriminação racial. Porém lançam mão das estratégias de que falei acima para lidar com tais ocorrências sem no entanto desviar-se dos objetivos que querem alcançar.
Também constatou-se que, ao alcançar a posição de professores universitários surge a necessidade de se observar as regras da “boa aparência”. Os relatos das professoras evidenciaram que as mulheres são mais cobradas no cultivo da sua beleza física, do que os homens, e, quanto mais próximo do padrão branco, mais se é valorizada e aceita socialmente. Esse é um dos pontos que marcam as diferenças de gênero também entre os negros.
Outra descoberta muito interessante, é que, a presença de “redes” de apoio, tem sido um fator decisivo para o sucesso desses depoentes. Este parece ser um aspecto que vale a pena continuar a ser investigado em outras realidades, tendo em vista que os dados encontrados em Mato Grosso corroboram o que tem sido constatado em outros lugares, mostrando a relevância do tema a nível local.
Termino este trabalho, afirmando que, ainda é pouco o número dos negros que tem alcançado a ascensão social através da educação. Entretanto estes precisam ser reconhecidos e conhecidos para que sirvam de incentivo a outros negros, e, também para fornecer dados para que a nossa sociedade avalie a dívida social que tem para com os negros brasileiros, pois estes também são cidadãos brasileiros e têm o direito de serem tratados como tal. Em relação á melhoria da educação, esta deve vir acompanhada de mudanças no tratamento da questão racial, sendo necessário que o ambiente educacional, em todos os níveis, saiba lidar e combater o racismo Tais pontos são imprescindíveis para que a formação educacional contribua de forma efetiva para a construção de uma verdadeira Democracia Racial.
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