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RESUMO 

 

BOUÇAS, Sandra Regina da Silva Brugnoli. Valores e sentimentos subjacentes à 
discriminação racial: um estudo na perspectiva dos Modelos Organizadores do 
Pensamento. 2011.  148 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. 

 

Diante da violência moral promovida pela prática da discriminação racial no ambiente 

escolar, a presente pesquisa tem como objetivo investigar a representação que 

estudantes têm de tal prática, bem como os valores e sentimentos subjacentes a ela. 

Utilizando como referencial teórico-metodológico a Teoria dos Modelos Organizadores 

do Pensamento, foi apresentado um conflito representando tal violência moral a 120 

estudantes entre meninos e meninas do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas 

públicas – uma municipal e outra estadual da cidade de São Paulo. O conflito 

apresentado foi dividido em três situações, sob a forma de dez questões, que abrangem 

aspectos relacionados aos pensamentos, sentimentos e ações dos protagonistas. Das 

respostas às questões relacionadas à ação, foram extraídos os modelos organizadores 

com os quais, posteriormente, foram relacionados e analisados os sentimentos 

apresentados. A partir dos resultados obtidos, deparamo-nos com inúmeras 

possibilidades de reflexões, que suscitam discussões sobre os seguintes aspectos: o 

funcionamento psíquico do indivíduo submetido à prática da discriminação racial, suas 

implicações no processo educativo e a importância da intervenção consciente do (a) 

educador (a). 

 

Palavras-chave: Modelos Organizadores do Pensamento, racismo, violência moral, 

resolução de conflito. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BOUÇAS, Sandra Regina da Silva Brugnoli. Underlying values and feelings in racial 

discrimination: a study from the perspective of Organizing Models of Thought. 

2011.  148 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2011. 

 

 

Facing the moral violence promoted by the practice of racial discrimination in the 

school environment, the present research aims to investigate the representation that 

students have of such practice, as well as its underlying values and feelings. Using as 

theoretical-methodological reference the Theory of Organizing Models of Thought, a 

conflict representing such moral violence was presented to 120 students between boys 

and girls in the 9th year of Elementary Education in public schools – one municipal and 

the other state, in the city of São Paulo. The conflict shown was divided into three 

situations, in the form of ten questions covering aspects related to the thoughts, feelings 

and actions of the protagonists. From the answers to the questions related to action, 

organizing models were extracted, and subsequently used to list and analyze the feelings 

presented. Starting from the results obtained, we came across innumerable possibilities 

for reflections, giving rise to discussions on the following aspects: the psychological 

functioning of the individual who has been subjected to the practice of racial 

discrimination, its implications in the educational process and the importance of 

conscious intervention from the educator. 

 

Keywords: Organizing Models of Thought, racism, moral violence, conflict resolution. 
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