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INTRODUÇÃO 

 

 Não por termos respostas, mas por termos perguntas, empreendemos a aventura 

de realizar uma investigação. Confesso que o desvelamento da ocorrência da prática da 

discriminação racial no âmbito escolar aconteceu apenas com o advento do exercício de 

minha profissão. Ao adentrar o universo escolar, especificamente da escola pública, 

tomei contato com circunstâncias não muito apropriadas ao desenvolvimento e 

construção de identidades de jovens e crianças negras brasileiras. 

 O fator gerador da imensa inquietação não esteve atrelado necessariamente à 

ocorrência de tais práticas, pois há de se esperar que esteja presente na escola o que 

persiste na sociedade; mas a falta de habilidade de estudantes e educadores (as) para 

lidarem com conflitos desta natureza e as consequências geradas naqueles que sofriam a 

discriminação. Em meio a tantas possibilidades, as medidas mais tomadas acabam 

recaindo na violência, seja ela verbal ou física, ou no aspecto puramente punitivo, o que 

comprovadamente, não resulta em mudanças efetivas no comportamento e compreensão 

do ato em si. 

 Ao buscar obter conhecimento acerca dos estudos realizados sobre a temática, 

deparei-me com um grupo de pesquisadores muito envolvido e empenhado em tentar 

trazer à tona o alerta de que, ou nos mobilizamos na tentativa de reverter o quadro 

apresentado ou estaremos fadados a conviver com a constatação de que, a um grande 

número de estudantes brasileiros (as), não são garantidos os direitos à integridade e à 

dignidade. 

 Iniciou-se então a minha busca por tentar contribuir de alguma forma nesta luta; 

procurei primeiramente promover minha própria capacitação para que pudesse intervir 

de forma positiva diante de tais conflitos na sala de aula. Percebi, entretanto, que este 

processo está em constante construção e que, mais do que esforços individuais, 

dependeria de discussões coletivas.   

 Encontrando considerável resistência em promover as necessárias discussões 

coletivas e reconhecendo como causa a falta de fundamentação teórica e o 

desconhecimento do funcionamento psíquico do indivíduo submetido às circunstâncias 

da discriminação racial, desejei percorrer o caminho árduo e fascinante da pesquisa 

acadêmica. 
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 Não posso admitir que “tudo foram flores”, mas não posso negar que encontrei 

pelo caminho muitas pessoas comprometidas com a idealização de uma educação 

integral do ser humano, fator facilitador que me encorajava a cada desânimo que 

teimava em se fazer presente. 

 Adentrar o universo da pesquisa acadêmica pressupõe estabelecer contato com 

uma infinidade de rumos e trilhas e, apesar de minha inexperiência, fui conduzida por 

caminhos aparentemente planejados, cada tema explorado, cada disciplina cursada 

parecia ter surgido na hora certa, pronta a fazer um sentido e compor de forma 

grandiosa a lógica que se estabeleceria. Até o último momento em que iniciaria a escrita 

deste compêndio que ora se apresenta, estive certa de não saber onde chegaria, sentindo, 

a todo momento, que não eram os dados que estavam em minhas mãos, mas eu nas 

mãos deles. E assim definiria o exercício da investigação à qual me dediquei: os 

resultados interpretados, certamente não de forma neutra, foram conduzindo para uma 

direção ou outra de modo a tecer e deixar evidente que não temos controle dos objetos 

de estudo, pois se assim fosse, não faria sentido a arte de pesquisar. 

 Tomar conhecimento do aspecto complexo de nossa realidade liberta-nos para o 

não esperado, fazendo com que nos atentemos às variáveis possíveis capazes de 

enriquecer e acrescentar sentido e significados. Optar por passar a conceber a realidade 

por esta ótica e aplicá-la na presente pesquisa, pressupunha encontrar um modelo 

teórico-metodológico que desse conta de contemplar tal expectativa e a Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento surgiu como uma proposta perfeitamente 

condizente ao partir do pressuposto da aliança entre os aspectos emocionais, cognitivos, 

afetivos, morais, enfim, aspectos presentes na constituição humana, que quando 

analisados isoladamente, poucos subsídios oferecem para a compreensão do 

funcionamento psíquico. 

 Optamos por iniciar este trabalho com um quadro teórico que, inicialmente, 

tentasse elucidar acerca da temática motivadora da presente pesquisa, o racismo, 

apresentando a concepção de educação na qual se alicerça nosso estudo, além de expor 

acerca do modelo teórico-metodológico escolhido para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa. 

Já no capítulo I, parece-nos relevante esclarecer acerca das abordagens 

conceituais dos termos racismo, raça e etnia para, em seguida, apresentarmos o racismo 
à luz da Biologia, da Sociologia e da Psicologia.  
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O capítulo II dedica-se a explorar as implicações da discriminação racial na 

sociedade e na educação, incluindo seu impacto na construção da identidade do 

indivíduo, na tentativa de fundamentar os males causados por tal prática justificando 

assim, a escolha por tal temática. 

Diante da fundamentação teórica percorrida, chegamos ao entendimento de que 

o racismo pode ser concebido como uma das facetas da violência moral; 

apresentaremos, portanto, ainda no segundo capítulo, algumas ponderações a este 

respeito. 

O capítulo III, intitulado “Educação Integral, Construção de Valores e 

Cidadania”, tem como objetivo indicar caminhos que podem levar a uma educação 

comprometida com o pleno exercício da cidadania e a valorização da diversidade. 

Buscamos expor as concepções de educação nas quais acreditamos eficazes para este 

fim. Ressaltamos a importância dos conflitos e a preparação de estratégias para suas 

resoluções. Toda a concepção presente pauta-se no pensamento complexo e na 

promoção de uma educação em valores. 

 O capítulo IV dedica-se a fundamentar teoricamente a escolha pela Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento como instrumento teórico-metodológico para 

alicerçar a investigação empreendida. Realizamos um percurso pelas concepções 

presentes na Ciência Moderna e a apresentação da Teoria da Complexidade como 

superação das anteriores na tentativa de justificar a opção pela Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento. Tentamos elucidar de que forma tal teoria pode 

contribuir no estudo da discriminação racial e demonstrar também sua atuação em 

outros estudos. 

 A segunda parte do trabalho é constituída pelo plano de investigação, 

apresentação e análise dos elementos e dos resultados, as reflexões possíveis a partir 

destes, bem como as considerações finais.  

No capítulo V, iniciamos com esclarecimentos acerca da problematização e 

objetivos, dos participantes envolvidos, do processo de construção do instrumento de 

pesquisa e dos procedimentos utilizados na coleta das informações, bem como na 

análise destas. 

 O capítulo VI apresenta e analisa os elementos a partir da descrição dos Modelos 

Organizadores do Pensamento nas três situações propostas aos participantes. 
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O capítulo VII complementa e enriquece o capítulo anterior por apresentar e 

analisar os resultados. 

 No capítulo VIII, arriscamo-nos a indicar caminhos para refletirmos acerca de 

uma educação integral a partir dos resultados levando-se em consideração cada variável 

levantada na análise dos resultados. Propomos também um estudo de caso que revela a 

conclusão a que chegamos com a trajetória percorrida. 

Esperamos, com este estudo, oferecer subsídios capazes de promover reflexões 

profícuas naqueles (as) que tiverem contato com o presente trabalho. Encerramos nosso 

estudo no capítulo IX com as considerações finais, desejosos de que este esforço possa 

ter sido útil a tantos outros a caminho. 
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PARTE I – QUADRO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

DO RACISMO À VIOLÊNCIA MORAL 

 

1.1. Racismo 

 
 A elaboração de um quadro teórico passa, necessariamente, pela seleção de 

aspectos tidos como pertinentes para alcançar os objetivos a que uma pesquisa se 

propõe. Esclarecemos, desde já, que mesmo a mais minuciosa construção de um quadro 

teórico não seria capaz de abranger a complexidade presente no universo real, tampouco 

um tema como a discriminação racial poderia ser esgotada neste trabalho que ora se 

apresenta.  

 Esclarecemos também que, com esta pesquisa, não pretendemos apenas 

constatar a existência da discriminação racial na sociedade e escolas brasileiras, pois 

seria de pouca contribuição posto que se trata de um fato já consumado. A proposta 

perpassa pela tentativa de apresentarmos elementos significativos da intervenção de 

educadores (as) na tentativa de que estudantes melhor se orientem em ações na 

resolução de conflitos que envolvam a discriminação racial, aspecto este muito 

importante na discussão para a construção de uma educação que esteja a serviço da 

cidadania. 

 Propomos que este estudo trilhe uma trajetória que ofereça a possibilidade de um 

aprofundamento das questões que envolvam o tema. Para tanto, seguiremos com uma 

tentativa de conceituação do termo racismo e suas implicações para, então, 

promovermos uma discussão acerca de que forma podemos contribuir para a garantia da 

dignidade educacional a todos os indivíduos brasileiros. 

 

1.1.1. Abordagens conceituais dos termos raça, racismo e etnia  
 

 Propomos uma abordagem dos conceitos de alguns termos importantes para a 

construção de um conhecimento baseado em princípios que nos levem a aceitar as 
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diferenças não de forma a criar vantagens e desvantagens entre os indivíduos, mas como 

uma forma de valorizar a unicidade de cada um. 

 Para a apresentação dos conceitos presentes neste capítulo, recorremos à obra 

“Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia” do autor 

Kabengele Munanga (2004) por aceitarmos seus aspectos conceituais pertinentes aos 

interesses deste estudo. O autor apresenta o conceito de raça como um conceito 

etnossemântico, na medida em que não terá o mesmo sentido em todos os lugares, 

culturas, representações coletivas e países. A divisão dos seres humanos em raças, 

biológica e cientificamente não existe, porém, evidenciamos que a constatação de sua 

inoperante utilização na ciência não é suficiente para suprimir sua carga ideológica. 

 Em seu estudo, discorre sobre a utilização histórica do conceito de raça: 

inicialmente pelas ciências naturais, principalmente pela zoologia e pela botânica, para 

classificar as espécies animais e vegetais, tendo sido, gradativamente, incorporada pelos 

homens que a utilizaram de acordo com seus interesses e objetivos. 

 Na Idade Média, por exemplo, era utilizada para designar a linhagem e a 

descendência; em 1684, na França, passa a ser utilizada pelo francês François Bernier 

para classificar a diversidade humana a partir dos contrastes físicos; já nos séculos XVI-

XVII, o conceito é ampliado para diferenciar as pessoas de acordo com as classes 

sociais, quando a nobreza francesa, que se identifica com os francos de origem 

germânica passam a se contrapor aos gauleses, identificados com a plebe que, por terem 

sua condição inferior atestada por seus opositores, são passíveis inclusive, da 

escravização. Percebe-se, portanto, a hierarquização que se estabeleceu, abrindo 

caminho para o racialismo que será, a partir do século XX, utilizado de forma 

doutrinária para legitimar as exterminações e dominação a partir da variabilidade 

humana. 

 Pode-se apontar também o “encontro”, ou melhor, o choque cultural provocado 

pelas grandes navegações do século XV, onde os europeus passam a duvidar da 

humanidade dos ameríndios e dos negros, buscando, através das Escrituras, indícios de 

que se tratavam de descendentes de Adão e, portanto, seres humanos.  

 Com o advento do Iluminismo, as explicações centradas na religião passam a ser 

questionadas e a necessidade de se saber quem eram esses recém-descobertos reaparece. 

Desde então, o conceito de raça nomeia esses que passam a se integrar à antiga 
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humanidade. A partir deste “encontro” entre culturas diferentes, notamos as práticas 

etnocêntricas e eurocêntricas, promovendo toda a invasão e o desrespeito perante a 

cultura dita inferior. 

Nos séculos XVIII, XIX e XX critérios com base nas diferenças e nas 

semelhanças como a cor da pele, forma do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, do 

ângulo facial; critérios químicos no sangue como os grupos sanguíneos, certas doenças 

hereditárias e outros fatores da hemoglobina caracterizam uma classificação, dividindo 

a espécie humana em três raças estanques: a raça branca, negra e amarela. 

Entretanto, a partir de pesquisas comparativas, concluiu-se que um marcador 

genético característico de uma raça pode, embora com menos incidência, ser encontrado 

em outra raça o que evidencia não ser possível dividir a espécie humana em raças 

estanques, já que os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes a uma 

mesma raça podem ser mais distantes que os pertencentes a raças diferentes. 

A grande questão que se coloca é que o maior problema nem se concentra na 

classificação, mas na escala de valores que se atribui a cada grupo determinado, sendo, 

inclusive, feita uma relação entre o biológico e as qualidades psicológicas, morais, 

intelectuais e culturais. 

 Sendo a diversidade genética um fato entre os indivíduos, no plano físico, 

morfológico, imunológico e também em relação ao comportamento, o que deve ser 

almejado não passa pela defesa da igualdade arbitrária de todos, mas, ao oferecimento 

aos diferentes indivíduos da possibilidade de escolher entre caminhos, meios e modos 

de vida diversos, de acordo com as disposições naturais de cada um. A igualdade supõe 

respeito àquilo que cada indivíduo tem de único. 

Ao relacionar os termos raça e racismo, Munanga apresenta o racismo como a 

crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre 

o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Dito em outras palavras, o 

racismo é a tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e 

morais de um grupo são consequências diretas de suas características físicas e 

biológicas, mesmo não tendo tido, até hoje, uma comprovação científica da relação 

entre uma variável biológica e um caráter psicológico, entre raça e aptidões intelectuais, 

entra raça e cultura. 
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 Hoje, percebemos a intenção em se “falar de forma politicamente correta”, 

quando a palavra raça passa a ser substituída pelo termo etnia, por se constituir um 

léxico mais aceitável. O conteúdo de raça é morfobiológico enquanto o de etnia é 

sociocultural, histórico e psicológico. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, 

histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, uma língua comum, uma 

mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura, moram geograficamente num 

mesmo território, não sendo, portanto, possível utilizar o termo “etnia negra” para se 

referir à população negra mundial. A utilização deste termo não desconstrói a 

hierarquização entre culturas diferentes que é um dos componentes do racismo. 

 O fato é que, apesar de iniciativas de estudiosos em não mais utilizarem a 

palavra raça, constata-se que o racismo não precisa de sua existência e utilização para se 

manifestar, tamanha é sua presença no contexto da sociedade. Na III Conferência 

Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata, realizada na cidade de Durban, na África do Sul, em setembro de 2001, o 

racismo foi atestado como crime de lesa-humanidade. Entretanto, o reconhecimento de 

tal prática destrutiva não é suficiente se não for acompanhada de políticas capazes de 

devolver à população negra a reabilitação de sua auto-estima destruída durante a história 

da humanidade, não como uma forma apenas de se reparar um mal, mas principalmente, 

como reconhecimento de que os negros também contribuem para o desenvolvimento da 

humanidade e são, igualmente, construtores da História da qual todos fazemos parte. 

 

1.2. O racismo sob a luz da Biologia, da Sociologia e da Psicologia 

 

 Como já explicitado anteriormente, considera-se, desde pesquisas genéticas e 

avanços nas pesquisas em biologia iniciados pós-segunda guerra mundial, que o 

conceito da existência de raças humanas é um equívoco, pois não há nada, do ponto de 

vista biológico, que comprove o ser humano como divisível em raças geneticamente 

diferentes. 

  Para a Biologia, especificamente a biologia evolutiva, ocorre que os genótipos 

humanos – as características determinadas geneticamente – únicos códigos que 

poderiam referenciar raças humanas diferentes, são, entre todos os seres humanos, tão 

diferentes entre si que não há como encontrar uma só população humana que pertença à 
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mesma raça, pois cada indivíduo biológico contém um DNA único. Assim, sob o 

aspecto biológico, se há algum tipo de diferenciação entre humanos, essa diferença só 

poderia ser encontrada se levássemos em conta o tipo e fator de sangue de uma 

população (A, B, AB e O; fatores Rhesus positivo ou negativo), mas essa separação só 

mantém senso dentro do âmbito da biologia e da medicina (Guimarães, 1999, p.24).  

 Logo, a partir dos avanços da ciência, justamente após a segunda guerra 

mundial, o meio acadêmico passa a descartar a ideia de raças humanas, que, aliás, serviu 

como fundamento ideológico durante séculos para justificar a escravidão ou supremacia 

de determinados povos no decorrer da história (Guimarães, 1999, p. 23-24). Cabe 

lembrar que a crença em raças humanas e a busca por uma possível raça pura (o ideal 

ariano alemão de Hitler), independente de sua lógica conceitual, foi um dos estopins da 

segunda guerra mundial. Após o conflito, a UNESCO fez reunir em três oportunidades 

– 1947, 1951 e 1964 – vários biólogos, geneticistas e cientistas sociais para tratar das 

temáticas raça e relações raciais. Dessas reuniões surgiram as seguintes conclusões 

científicas: 1. Que raça é um conceito taxonômico de limitado alcance para classificar 

seres humanos, podendo ser substituído pelo termo muito mais adequado que é o de 

população; 2. Seja a humanidade classificada em raças ou em populações, importa que a 

diversidade genética no interior dos mesmos não difere significativamente, em termos 

estatísticos, daquela encontrada entre grupos distintos. Nenhum padrão sistemático de 

traços humanos, com exceção do grupo sanguíneo, pode ser classificatório 

biologicamente (Guimarães, 1999, p.23-24). 

  Assim, não é possível explicar raça cujo fundamento seja o genótipo humano, 

mas encontram-se diferenciações com relação ao fenótipo, que são características 

externas sem relações de genes, moldadas pelo ambiente e tipo de vida levada pelas 

populações humanas no decorrer de milhares de anos nos quais o antepassado do ser 

humano evoluiu na terra, ou seja, desde a fase do símio antropóide, há 

aproximadamente 25 milhões de anos, até o homo sapiens sapiens – os humanos atuais 

(Mithen, 2002, p. 245-246). 

Dentro dessa lógica da biologia evolutiva, os fenótipos seriam explicados pelo 

contato direto das populações humanas com seu habitat e meios de vida. Por exemplo, 

populações de antropóides que evoluíram no continente africano desenvolveram-se no 

sentido de se adaptar ao clima predominantemente tropical, definido por estar situado 

entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa adaptação do 
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fenótipo buscou uma pele mais escura, com acúmulo de melanina, olhos escuros, 

cabelos crespos, nariz e lábios mais engrossados. Já nos continentes polares as 

populações antropóides definiram um fenótipo que se caracteriza por pele clara e baixa 

estatura (para economizarem energia à vista do ambiente excessivamente frio). O 

continente europeu, variável entre os climas oceânico, continental e mediterrâneo, 

também ditou o fenótipo de suas populações (Guimarães, 1999, p.23-25). 

Para o sociólogo Antonio Sérgio Guimarães (Guimarães, 1999, p. 21-23) o 

conceito de raça pode ser aceito somente se pensado numa construção sócio-cultural, o 

que leva propriamente ao conceito de etnia, que seria uma forma de organização 

construída por populações que, seguindo semelhanças fenotípicas, bem como os 

comportamentos e culturas similares ou iguais, unem-se em função dessas similaridades 

físicas e sócio-culturais. Assim, até mesmo os fenótipos têm sentido social apenas por 

meio dessas crenças, valores e atitudes que constituiriam uma identidade de grupo, ou 

seja, uma etnia socialmente construída (Guimarães, 1999, p.24), como é o caso, por 

exemplo, da população negra, recorte de nosso presente estudo. Ocorre que, ainda em se 

tratando de uma população ou etnia negra, corre-se o risco de um equívoco grave, pois, 

se pegarmos o exemplo da África continental, há diversas etnias que são, inclusive, 

conflitantes e se excluem, ainda que compartilhem de um fenótipo similar. No caso dos 

negros latino-americanos também podemos observar o mesmo fenômeno, pois um 

cidadão brasileiro considerado negro por seu fenótipo, nascido e criado na Bahia tem 

uma etnia diferente da de um negro que nasceu e se criou em outro Estado nacional 

qualquer. Aliás, é o próprio indivíduo que se reconhece pertencente ou não a uma etnia 

ou cultura. Mesmo nos casos em que há similaridade quanto à origem nativa dos povos 

afro-descendentes, seus filhos já criaram novas etnias e histórias (Guimarães, 1999, 

p.206-225).  

Genericamente, o racismo, no sentido moderno do termo, se dá à pretensa 

superioridade cultural de um grupo direta e mecanicamente dependente da pretensa 

superioridade fisiológica, ou seja, quando um grupo deriva as características culturais de 

outro grupo das suas características biológicas. Assim, o racismo é a redução do cultural 

ao biológico, a tentativa de fazer o primeiro depender do segundo.  

O racismo, assim, é um equívoco construído, e existe sempre que se pretende 
explicar um dado status social por uma característica pseudonatural 
(Delacampagne apud Guimarães, 1999, p.31-32).   
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Quanto ao conceito de preconceito, apontamos Agnes Heller (2000) que o 

apresenta como “um tipo particular de juízo provisório”. Por esse caráter provisório, ele 

pode se alterar e modificar-se na atividade social e individual. E, estando o preconceito 

ligado à cotidianidade, ele desempenha uma função importante nas diferentes esferas, 

como afirma Heller: 

“não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia; 
ao contrário, não só a diminuem como obstaculizam o aproveitamento das 
possibilidades que elas comportam. Quem não se liberta de seus preconceitos 
artísticos, científicos e políticos acaba fracassando, inclusive pessoalmente”. 
(Heller, 2000, p.43). 

 

Como Agnes Heller, Sant’Ana (2001) faz relações do preconceito com o 

fenômeno social. No entanto, coloca-o na esfera dos fenômenos psicológicos porque ele 

considera que o preconceito está baseado em julgamentos de pessoas sobre outras 

pessoas, ou seja, encontra-se na esfera da consciência dos indivíduos, pois, ninguém é 

obrigado a gostar de alguém, mas, é obrigado a respeitar os seus direitos. O 

preconceituoso nem sempre fere os direitos, de fato, do outro, mesmo que não alimente 

grandes simpatias por esse outro. Preconceito é, portanto, 

 

“Uma opinião preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação. 
Ele regula as relações de uma pessoa com a sociedade. Ao regular, ele 
permeia toda a sociedade, tornando-a uma espécie de mediador de todas as 
relações humanas. Ele pode ser definido, também, como uma indisposição, 
um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas por 
estereótipos”. (Sant’Ana, 2001, p. 54). 

 

Bernd (1994) chama a atenção para o caráter de inflexibilidade que está contido 

no sentido da palavra preconceito. O indivíduo preconceituoso é aquele que se prende a 

uma determinada opinião numa posição dogmática que o impede de ter acesso a um 

conhecimento mais fundamentado da questão que o levaria, talvez, a uma nova 

avaliação de suas opiniões. 

Apesar do preconceituoso nem sempre ferir os direitos do outro, isso não quer 

dizer que tal tipo de sentimento não possa vir a se tornar prejudicial, pois o preconceito 

é o primeiro passo para uma atitude discriminatória e discriminar significa separar, 

distinguir, estabelecer diferenças. 

Kabengele Munanga, responsável pelo prefácio do livro Psicologia Social do 

Racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil (2002), apresenta uma 
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reflexão muito interessante acerca da contribuição da Psicologia na produção de 

conhecimento sobre o racismo e suas consequências na estrutura psíquica tantos dos 

indivíduos que sofrem a discriminação quanto na dos discriminadores. Ao falar de 

preconceito racial como um fenômeno complexo, compara-o com um iceberg cuja parte 

visível representaria as manifestações do preconceito observáveis através do 

comportamento social e individual. Tais práticas seriam o objeto de estudo das Ciências 

Sociais que exploram os aspectos sociológicos, antropológicos e políticos; já a parte 

submersa do iceberg corresponderia aos preconceitos não manifestos e às consequências 

dos efeitos da discriminação na estrutura psíquica das pessoas. 

 O autor defende que cabe à ciência psicológica dispensar atenção às vítimas do 

preconceito e da discriminação racial, tanto no plano individual, sob o olhar de uma 

psicologia clínica, como no plano coletivo, sob o olhar de uma psicologia social. Deixa 

claro seu posicionamento ao afirmar que a psicologia e a psicanálise são as disciplinas 

mais qualificadas “para analisar os fenômenos subjetivos ligados aos processos de 

identificação do sujeito negro individual e coletivo e aos processos de sua auto-estima” 

(Carone, 2002, p.9-10). 

 A importância de tal estudo se deve ao fato de que as atitudes e os 

comportamentos sociais desenvolvidos quando interiorizados deixam marcas profundas 

e invisíveis no imaginário e nas representações coletivas interferindo nos processos de 

identificação individual, de construção da identidade coletiva e também na formação da 

auto-estima. “(...) A interiorização pode, a rigor, levar à alienação e à negação da 

própria natureza humana para os que nasceram escuros, oferecendo-lhes como único 

caminho de redenção o embranquecimento físico e cultural (...)” (Carone, 2002, p.11). 
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CAPÍTULO II 

IMPLICAÇÕES DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA SOCIEDADE E NA 

EDUCAÇÃO 

 

Segundo projeção feita pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a 

população negra tornou-se maior do que a branca no Brasil em 2008. De acordo com a 

entidade, porém, a renda da população negra só será igual a da branca em 32 anos. 

Atualmente, negros ganham, em média, 53% da renda do branco. A população negra 

compreende os grupos que recebem os menores salários, são as maiores vítimas de 

mortes violentas e representam a maioria da população carcerária. 

De acordo com o Atlas Racial Brasileiro, estudo desenvolvido pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), uma criança negra no Brasil do 

mito da igualdade racial tem 66% mais chances de morrer no primeiro ano de vida do 

que uma criança não negra. Enfim, são inúmeros os índices de desigualdades que se 

refletem na Saúde, Educação, Políticas Públicas, ou seja, em setores necessários para a 

garantia de uma vida digna. 

Tudo em nosso país tem contribuído para a desigualdade que se instala no seio 

da população brasileira. Percebemos evidências da prática racista na mídia, no ambiente 

escolar, nos atendimentos médicos, no discurso dos que se negam a discutir a questão 

alegando não existir o racismo, na falta de referência que permeia a vida da criança 

negra que encontra dificuldades em cultivar e se orgulhar da cultura de seus ancestrais, 

na hora de optar pelos caminhos que pretende seguir ao que se refere à formação, à 

profissão e até mesmo diante da escolha de sua religião. 

Num artigo da Revista Caros Amigos, nº.110-maio/2006, onde se apresenta de 

que forma a disciplina de Ensino Religioso é desenvolvida no Rio de Janeiro, uma 

professora assume sua posição diante do seguinte apontamento: “No passado eu tinha 

uns oito alunos que eram ogãs, mas acabaram entendendo que estavam errados e hoje 

são cristãos”. 

Encontramos dados históricos que nos confirmam a repetição da manutenção da 

desigualdade de escolaridade entre a população negra e branca por gerações. Os avós 

dos jovens negros que hoje estão com 25 anos possuíam um diferencial de 2,2 anos a 

menos de estudo do que os brancos; hoje o é de 2,3 anos de estudo. O curioso é notar 
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que mesmo a expansão do acesso à escola realizada na década de 90 do século XX, 

onde a população negra ocupou a maioria das vagas criadas, não foi suficiente para 

erradicar e/ou diminuir o diferencial. Mais inquietante ainda é perceber que a suposta 

diferença no tempo de escolaridade e no reconhecimento social, bem como o acesso ao 

mercado de trabalho não necessariamente se elimina pela inclusão na escola. O trabalho 

de Ricardo Henriques: “Raça e gênero no sistema de ensino: os limites das políticas 

universalistas na educação” (2002), revela-nos que muito embora os negros tenham sido 

“incluídos” dentro da escola, eles não permanecem/concluem o ensino obrigatório, ou 

seja, são excluídos do processo escolar e os que resistem – incluídos marginalmente – 

apresentam menor proficiência. 

Os dados apresentados acima buscam justificar a atenção a que nos propomos 

dar ao tema na realização deste estudo. Evidentemente não pretendemos responsabilizar 

a escola pelas práticas racistas existentes, mas analisá-las no âmbito educacional. 

Nossa tentativa será a de refletir acerca de possibilidades de estratégias para a 

resolução de conflitos cotidianos que envolvam a discriminação racial. Por 

considerarmos o racismo um tipo de violência moral, apresentaremos oportunamente 

alguns apontamentos extraídos de trabalhos realizados por estudiosos que se dedicam ao 

tema, bem como exporemos as razões pelas quais consideramos o racismo um tema de 

relevante importância quando nos referimos ao desenvolvimento psíquico do indivíduo. 

 

2.1. O racismo no dia-a-dia escolar 

 

 Na trajetória percorrida nesta investigação, tomamos contato com a obra: “A 

Linguagem e o outro no espaço escolar”, organizada pelas autoras Ana Luíza B. 

Smolka e Maria Cecília R. de Góes e, especificamente, no capítulo “Autoconceito, 

preconceito: a criança no contexto escolar” escrito pela autora Ivone Martins de 

Oliveira, encontramos elementos bastante significativos para refletirmos acerca do 

racismo no cotidiano escolar, bem como seus efeitos para quem sofre a discriminação.  

 A autora aponta suas reflexões para a identidade do (a) estudante como a 

maneira pela qual este se percebe, ou seja, a imagem que faz de si mesmo na sala de 

aula em sua relação com a vida escolar, acrescentando como pressuposto teórico a 

constituição social do psiquismo humano mediada pela linguagem e, então, questiona os 
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aspectos em jogo na elaboração social da identidade. As interações estabelecidas na sala 

com destaque às relações mantidas com a escola, o (a) professor (a) e o conhecimento 

trabalhado, os conflitos, identificações e não-identificações são alguns dos aspectos 

apresentados. 

 A partir de tais pressupostos, a autora apresenta as limitações de uma abordagem 

de desenvolvimento individualista para compreender fenômenos relativos à identidade, 

sendo a constituição do indivíduo uma manifestação social, histórica e ideológica.

 Todos os fatores apresentados pela autora reforçam as nossas reflexões no 

sentido de revelar as potencialidades das relações no processo de formação da 

identidade do ser humano, sendo, portanto, de grande relevância considerarmos os 

efeitos de relações permeadas pelo preconceito e pela discriminação àqueles que são 

alvo de tais práticas. Os efeitos psíquicos provocados pela exposição a tais práticas 

estendem-se por toda a vida do indivíduo e deixam marcas muitas vezes imperceptíveis, 

sendo por esta razão, ignorada no cotidiano escolar.  

Oliveira chama a atenção para os encaminhamentos dados à resolução de  

conflitos permeados pela discriminação racial, frequentemente entendidos como 

“desajustes psicológicos”, sendo comum propostas de soluções individualistas, as quais 

não colocam em questão a origem social e histórica de tais problemas; medidas desta 

natureza ignoram o fato de que se tratam de conflitos que, apesar de perpassar pela 

dimensão da sala de aula, vão além dos muros da escola. 

 “No contexto da desigualdade racial brasileira, as trajetórias de jovens negros e 

brancos, mesmo quando estes pertencem ao mesmo grupo socioeconômico, 

desenvolvem-se de forma diferenciada. O componente étnico-racial é um fator que 

interfere na construção e nas possibilidades de ‘ser jovem’ em nosso país” (Gomes, 

2003, p.226). Os índices apresentados pelas pesquisas realizadas no Brasil, como a 

realizada por Fúlvia Rosemberg (1998), apontam para uma taxa de escolarização de 

negros inferior à dos brancos, uma porcentagem maior de crianças não negras sem 

atraso escolar e, entre outros, a proporção maior de alunos negros que frequentam 

escolas que oferecem cursos com menor número de horas-aula. Dados como os 

apresentados nos obrigam à reflexão sobre quais condicionantes sociais e raciais 

interferem na trajetória escolar e de que forma se dá o processo de construção da 

identidade racial do indivíduo exposto a tais condições. Diante de seguidas indagações, 
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seguimos um percurso pela busca de elementos que contribuíssem para a compreensão 

de tais fenômenos. 

Tivemos contato com uma publicação que apresentava um projeto de formação 

intitulada “Os Efeitos Psicossociais do Racismo”, desenvolvida em 2004, em São Paulo, 

pelo Instituto AMMA com o objetivo principal de desenvolver habilidades para a 

“elaboração dos sentidos do racismo inscritos na psique”. A proposta de formação era 

voltada para educadores, psicólogos, trabalhadores da área da saúde em geral e 

militantes do movimento negro. Encontramos nos estudos de tal publicação elementos 

relevantes quanto aos efeitos psíquicos do racismo, ao que vamos nos remeter a seguir: 

Os estudos partiram do pressuposto de que os sentidos do racismo não são 

apreendidos completamente na luta política contra a discriminação racial, devendo ser 

enfrentados tanto politicamente quanto psicologicamente. Para a criança negra, a escola 

pode se tornar um espaço de exclusão na medida em que o contexto à sua volta pode 

reproduzir experiências de rebaixamento concorrendo para o enfraquecimento da auto-

estima e para o desencorajamento. Tais consequências seriam frutos de fatos como a 

maneira pela qual a história do povo negro brasileiro é contada; a forma como é 

representado nos livros didáticos e na mídia em geral, sempre de forma submissa e 

coadjuvante; apelidos, ou seja, todo tipo de exposição a situações de desvalorização 

causando efeitos como: dor, angústia, insegurança, auto-censura, rigidez, alienação, 

negação da própria natureza, deixando profundas marcas na psique. 

 

2.2. O impacto da discriminação racial no processo de construção da identidade 

 

De acordo com o psicanalista Erik Erikson, (Erikson apud Becker, 1985) a 

principal “tarefa” do adolescente seria a aquisição da identidade do ego e o mesmo 

cumpriria essa tarefa por meio de vários processos, sendo os mais importantes as 

identificações. “Através do repúdio de uma e da absorção de outras, gradualmente se 

cristalizaria a sua identidade” (Becker, 1985, p.40). Geralmente, a adolescência é 

encarada como um meio para o alcance da vida adulta, ou seja, um período 

intermediário onde o ser em questão, após receber as orientações necessárias, 

transforma-se no ser “completo”, um adulto que deverá se comportar dentro dos padrões 

estabelecidos pela sociedade. 
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 Ocorre que os estudos acerca da adolescência têm demonstrado que não se trata 

de um período intermediário onde alguém virá a ser, mas alguém que já é, ou melhor 

dizendo, a juventude se apresenta exatamente como uma etapa da vida com suas 

características específicas e que, certamente, será o resultado do processo histórico ao 

qual o indivíduo está inserido. 

 Neste período, há obviamente, um processo de construção da identidade, onde 

segundo Erik Erikson (Erikson apud Becker, 1985), as identificações ocupariam grande 

espaço de relevância. Na terminologia de Hegel, “a identidade do indivíduo enquanto 

“ser” refere-se à busca de si mesmo fora de si” (Hegel apud Miranda, 2001, p.141), ou 

seja, a identidade entendida como uma coisa no outro, mas que não é inteiramente 

alheia a si; ao mesmo tempo em que está fora porque é parte do outro, é reconhecível 

como si mesmo. “Trata-se de “um e o mesmo”, “uma referência ao outro”, que não é 

puramente uma igualdade exatamente por afirmar-se como percepção de desigualdade” 

(Hegel apud Miranda, 2001, p.141). 

 Outro autor que nos apresenta pontos relevantes acerca do conceito de 

identidade é Stuart Hall: 

“Ao invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez consumado, passa, 
em seguida, a ser representado pelas novas práticas culturais, deveríamos 
pensá-la, talvez, como uma “produção” que nunca se completa, que está 
sempre em processo e é sempre constituída interna e não externamente à 
representação. Esta visão problematiza a própria autoridade e a autenticidade 
que a expressão “identidade cultural” reivindica como sua.” (Hall Stuart, 
1996, p.68) 
 

 
 Stuart aponta para a existência de experiências históricas em comum e os 

códigos culturais partilhados como componentes da identidade, mas contrapõe com a 

impossibilidade de se excluir de todo o processo o aspecto dinâmico dessa construção, 

sendo nesse sentido de grande relevância as relações interpessoais e as representações 

presentes no processo de formação da identidade dos indivíduos. 

Em seus estudos, Stuart chega à conclusão de que “não existe um eu essencial, 

unitário – apenas o sujeito fragmentário e contraditório que me torno” (Hall, 2003, p. 

188), contrariando a impressão de que temos de que a identidade possui uma essência 

fixa e imutável ou uma substância inerente ao sujeito.  

Decorre dessa concepção de identidade como mutável, transitória, contraditória 

e como resultante das relações sociais entre os sujeitos a afirmação de que:  
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“(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 
de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.” (Hall, 2002, p. 7). 

 

O posicionamento de Stuart leva-nos à complementação das concepções 

presentes na Teoria da Complexidade, uma vez que fortalece a ideia de que o ser 

humano encontra-se numa perspectiva complexa, não podendo ser entendida a sua 

constituição de forma fragmentada e reduzida. É interessante a sua colocação da 

construção da identidade a partir das inúmeras variáveis presentes dentro de um 

contexto. 

 A apresentação desses autores e tais ideias remetem-nos à reflexão sobre a 

importância de referências e identificações para um adolescente no processo de 

construção de sua identidade. Segundo Erik (Erikson apud Becker, 1985), um dos riscos 

para a aquisição de uma identidade negativa está baseada em identificações ruins e 

apresentadas durante a vida do jovem, como as mais reais. 

Eliana Oliveira, uma das estudiosas que participou do projeto organizado pelo 

Instituto AMMA já mencionado anteriormente refere-se ao racismo e aos seus efeitos da 

seguinte forma: 
“O racismo gera efeitos psicossociais duradouros sobre as pessoas. Como o 
racismo à brasileira não é transparente, para a pessoa negra, em geral, a sua 
identidade é multifacetada. Há uma certa ambiguidade na construção da sua 
identidade. (...) Um grande entrave é a falta de referenciais positivos. (...) 
Fica difícil se aproximar daquilo que é ‘invisível’. (Oliveira, 2008, p.33) 
 

 
Tal estudo aponta, como definição para auto-estima, um sentimento que se nutre 

por si mesmo, um reconhecimento e uma valorização das próprias qualidades e atributos 

físicos, mentais, intelectuais, também como uma atitude de respeito para as próprias 

imperfeições e limitações. Para a construção da auto-estima são apontados como 

relevantes o olhar dos pais e da sociedade, pois o sujeito se constitui no olhar do outro. 

Outro espaço importante da auto-estima seria o sentimento de pertencimento a um 

grupo, pois este pode afirmar ou não valores, dar ou não referência de adequação de um 

indivíduo. 

Para Isildinha Baptista Nogueira (2008), outra psicanalista que participou do 

projeto, os efeitos psicossociais do racismo é um assunto essencial, pois moldam a 
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nossa conduta e o modo como pensamos, produzimos e sentimos, e aponta o maior de 

todos os perigos: a pessoa discriminada internaliza a discriminação de tal forma que 

passa a se autodiscriminar sem se dar conta. “(...) Lidar com a discriminação é muito 

difícil, pois ela destrói a possibilidade de ser (...)”.(p. 41). Ressalta que o olhar do outro 

é importante, pois nos construímos como sujeitos porque existimos no olhar do outro. 

De acordo com a psicanalista, a auto-estima é uma construção e que ninguém 

nasce com ela, nós a construímos ao longo das relações originais, afetivas, sociais. Ela 

caracteriza a auto-estima como aquilo que nos reconhece do lugar positivo, da 

possibilidade e sempre que se instala uma impossibilidade de reconhecimento, instala-se 

a baixa auto-estima. Seria a auto-estima a condição para a confiança de que somos 

queridos, amados, capazes, mas se somos vistos como um ser sujo, ruim, nojento ou 

menor, como seríamos capazes de acreditar que podemos fazer algo de bom? 

José Moura Gonçalves Filho, psicólogo, também participante da publicação, 

transcorreu acerca da dominação como humilhação política. “Ninguém aprende nada 

quando rebaixado. Engole ou cospe, não cai no gosto de aprender quando cai como 

inferior. Ninguém logra ensinar quando avança como um superior” (p. 67). Um ponto 

importante ressaltado por José Moura é que a dominação, apesar de afetar o dominado, 

afeta também o dominador, cada qual em sua medida, são excluídos da experiência de 

agir e falar produzindo gente invisível, reduzida ao desempenho de funções; por outro 

lado, o dominador, que impede a ação alheia, não age também: força e coage. 

Estar na contingência de receber ordens promove a superexposição e 

subexposição. Um ser superexposto é desapropriado de seu rosto, nome, palavras e 

iniciativas, amortecendo sua biografia e memória.  

 
“Contar e ouvir histórias ou biografias é indispensável para a cidadania e para 
a personalidade. Quem não deixa história, quem fica sem o testemunho dos 
outros, desaparece para a cidade e, desaparecendo para a cidade, em alguma 
medida, desaparece para si próprio” (2008, p. 69). 
 
 

Percorrer a trajetória até o momento levou-nos ao entendimento de que o 

racismo pode ser considerado uma das facetas da violência moral, levando-nos a 

apresentar algumas ponderações acerca do tema. 
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2.3. Violência moral 

 

 A base de nossa fundamentação teórica para a perspectiva do racismo como 

violência está na obra “A violência” de Yves Michaud. Em sua obra, encontramos 

como significados para a palavra violência: “o fato de agir sobre alguém ou de fazê-lo 

agir contra a sua vontade empregando a força ou a intimidação”; “uma disposição 

natural para a expressão brutal dos sentimentos”; tais definições designam fatos e ações 

que se opõem à paz. 

 Michaud também explora a etimologia do termo: do latim violentia, que 

significa violência, caráter violento ou bravio, força. Termo referido a vis, que significa 

força, vigor, potência; mais profundamente, a força em ação. Ao nos atermos à essência 

da significação do termo, deparamo-nos com a ideia da força não qualificada, ou seja, a 

força como virtude de uma coisa ou de um ser, sem consideração de um valor, 

tornando-se violência ao passar da medida ou perturbando a ordem. Ao chegar a este 

ponto, trata-se de agressões e maus-tratos evidenciando as marcas deixadas. 

 A força, ao assumir a qualificação de violência, retrata a função de normas 

definidas e estas, por variarem muito, promovem tantas formas de violência quantas 

forem suas espécies. 

 Michaud recorre também às definições do direito explicando que a sua evolução 

ampliou o sentido do termo que era essencialmente empregado para restringir lesões e 

danos físicos e que doravante, associa-se às agressões aos aspectos internos que não 

exigem violência exercida sobre o próprio corpo da vítima. 

 Após a busca de elementos relevantes relacionados à etimologia e significação 

de violência, o autor propõe uma definição dada por Benjamin W. para dar conta tanto 

dos estados quanto dos atos de violência: 

“Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores de 
maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou 
várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 
integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e 
culturais”. (Benjamin apud Michaud, 1989, p. 10-11) 

 

 Tal definição abrange os aspectos relevantes a este estudo por mencionar as 

ações como frutos da interação, de um indivíduo ou um grupo, de forma direta ou não, 
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contínua ou eventualmente, podendo atingir a integridade física ou moral, inclusive 

sobre aspectos simbólicos e culturais. 

 Cabe ressaltar, porém, que Michaud alerta para as dificuldades de tal definição 

por levar em conta suas limitações objetivas, a impossibilidade de se comparar a 

violência entre culturas e tempos distintos, o fato da violência ser entendida em função 

de valores que constituem grupos e indivíduos e que, ainda, cada sociedade administra 

sua própria violência segundo critérios próprios. 

 Apropriando-nos dos conceitos apresentados por Michaud e pautando-nos por 

sua definição de que todo ato de agressão – física, moral ou institucional – contra a 

integridade do indivíduo ou do grupo pode ser considerado um ato de violência e 

somado aos efeitos psicológicos causados nas vítimas, concebemos o racismo como 

violência moral. Nas relações entre estudantes, são comuns as violências expressas 

através de xingamentos, humilhações, brigas, exclusão e outras formas. 

Consciente dos prejuízos causados por tais práticas, faz-se necessário abrirmo-

nos para perceber quão urgente devemos tratar deste assunto deixando de naturalizá-lo. 

Comumente, tais práticas são tidas como “brincadeiras” entre estudantes e quando 

extrapolam gerando violência física, chamam a atenção de educadoras e educadores 

que, na maioria das vezes, buscam dar soluções punitivas que não atingem o cerne da 

questão. 

“Grande parte das políticas educacionais sobre violência detém-se na 
tentativa de represar, amenizar e conter a onda de violência, administrando 
seus efeitos”. (Fortes de Oliveira e Guimarães, 2005, p.102) 

 

Enfrentar o fenômeno da violência requer muito mais do que apenas apaziguar 

os ânimos, fato que geralmente ocorre no ambiente escolar. Diante de um conflito 

gerado pela violência, especificamente o racismo, objeto deste estudo, faz-se necessária 

a busca de elementos capazes de subsidiar mecanismos para se efetivar mudanças, o que 

somente será possível partindo-se de uma concepção complexa do fenômeno, levando-

se em conta as razões que o motivaram e suas implicações tanto à vítima da violência 

quanto ao meio como um todo. 

A escola tem condições de enfrentar a violência presente nas relações 

interpessoais em seu meio, desde que educadores (as) estejam munidos de condições e 

conscientes de sua responsabilidade intervencionista, visando provocar reflexões 
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possíveis de promoverem mudanças nas concepções dos (as) estudantes. Uma citação de 

Arendt apresenta de forma sintética os efeitos de uma intervenção responsável e 

cuidadosa: 

“O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando 
as palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não 
são empregadas para velar intenções, mas para revelar realidades e os atos 
não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas 
realidades”. (Arendt, 1981, p. 212) 

 

Deve-se partir do pressuposto de que a escola não se resume apenas a um espaço 

onde a violência acontece, mas que é ela espaço propício para discussões que levem a 

reformulações de pensamentos acerca dos fenômenos. 

Yves Michaud, apesar de não negar os prejuízos materiais, ressalta o cuidado 

que se deve dispensar aos prejuízos à integridade moral, psicológica, às crenças e à 

constituição simbólica e cultural. As razões que nos levaram ao interesse por este ponto 

específico das ideias de Michaud são bastante evidentes na medida em que a prática da 

discriminação, por muitas vezes não provocar danos visíveis, ou seja, unicamente 

materiais, levam-nos a ignorar prejuízos que se estabelecem na constituição psíquica. 

O próprio indivíduo submetido a tal violência passa, muitas vezes, por um 

processo de naturalização do ato provocando aceitação aparente da situação, posição 

quase sempre causada pela incapacidade de ação, sendo este já um possível efeito dos 

abalos sofridos e consequências da vitimização. 

Não vamos, neste estudo, remetermo-nos à busca das causas da violência no 

âmbito escolar por não ser este o objeto central de nossas reflexões, mesmo porque não 

poderíamos explicá-las superficialmente tendo-se como concepção a condição complexa 

na qual se encontram as relações humanas. No caso específico do racismo teríamos 

então que percorrer um longo caminho histórico, mais extenso ainda ao que já 

apresentado anteriormente, pois deveríamos, inclusive, buscar elementos do período 

marcado pela escravidão no Brasil para que pudéssemos discutir suas origens. 

Interessa-nos a discussão que nos remeta aos efeitos de sua prática no convívio 

educativo, bem como as implicações e possibilidades através das intervenções dos (as) 

educadores (as). É imprescindível mencionar que não pretendemos responsabilizar a 

escola pela existência da violência, visto que suas causas encontram-se também no 

contexto social como um todo, mas não temos como intenção isentar a escola de sua 



P á g i n a  |  
 

42

responsabilidade de reproduzir os aspectos negativos produzidos pela sociedade, assim 

como também tem legitimidade para promover transformações. 

Seguiremos nossas ponderações partindo do pressuposto de que a violência 

moral consiste em perseguições psicológicas capazes de provocar alterações internas, 

desequilíbrios, sendo um atentado à integridade psíquica do sujeito. 

O ponto crucial sobre o qual vamos nos debruçar neste estudo são os efeitos 

causados pela submissão do indivíduo a tais práticas de violência. É presumível que 

estar exposto à violência moral provoca baixa auto-estima do sujeito vitimizado 

causando a este consequências gravíssimas. No decorrer do trabalho buscaremos 

compreender a representação que estudantes do Ensino Fundamental têm da 

discriminação racial; e o levantamento dos sentimentos subjacentes a ela nos fornecerá 

elementos que nos levem a refletir acerca dos efeitos que acabam por determinar o 

posicionamento diante de um conflito provocado pela violência moral. Uma atitude 

passiva da vítima diante da violência moral é explicada pela coerção vivida, 

restringindo as possibilidades de decisões e a própria liberdade. 

Toda a nossa pesquisa estará pautada nos conflitos permeados pela 

discriminação racial vividos por estudantes, objetivando compreender as representações 

que eles (as) têm da discriminação racial, levando em consideração os sentimentos nelas 

presentes, bem como as relações entre os sentimentos e as estratégias de ações propostas 

para a resolução dos conflitos. Acreditamos, dessa forma, poder ponderar acerca das 

possibilidades de intervenção no cotidiano escolar diante de conflitos de tal natureza 

para que uma educação inclusiva e integral seja realmente garantida. 

No próximo capítulo apresentaremos as concepções presentes em nosso estudo 

quanto ao que propomos acerca de uma educação que leve em consideração a 

complexidade da constituição psíquica do indivíduo e a importância da construção de 

valores em seu processo de formação, fatores essenciais para uma educação que se 

proponha integral. 
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CAPÍTULO III 

EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONSTRUÇÃO DE VALORES E CIDADANIA 

 

 O percurso até o momento nos garante a compreensão de que a discriminação 

racial foi o tema escolhido para qualificar uma das possibilidades de conflito no 

universo escolar. Apresentamos aspectos concernentes ao racismo, tanto na sociedade 

quanto na instituição escolar, os efeitos de tal prática na constituição psíquica do 

indivíduo, mas por não considerarmos tal apresentação suficiente para um estudo que 

pretende ser útil a educadores (as), optamos por apresentar os princípios norteadores nos 

quais acreditamos para que se efetive uma educação plena indicando caminhos que 

encorajem intervenções comprometidas por parte daqueles (as) que são responsáveis 

pelo processo de formação. 

 No capítulo que ora se apresenta, teremos a oportunidade de percorrer uma 

trajetória construída através do estudo de autores (as) que propõem a promoção de uma 

educação a partir de novos paradigmas, representados pela ruptura de dualismos, visões 

simplificadas e reducionistas da realidade como um caminho possível a ser trilhado na 

tentativa de uma educação integral, que esteja a serviço da construção de valores e da 

cidadania.  

Conceber a realidade numa perspectiva complexa e não ser capaz de vislumbrar 

tal ocorrência na prática do âmbito educacional seria uma falácia, tamanha sua 

incoerência. Por esta razão, torna-se impraticável qualquer tentativa em se pensar a 

educação desprezando os aspectos presentes na constituição psíquica. Assim, buscamos 

demonstrar que não é possível num processo de formação integral fragmentar as 

características humanas, ou seja, há uma relação entre os aspectos afetivos e cognitivos, 

afinal, a potencialidade dos sentimentos será um fator determinante para que o sujeito 

decida sobre suas atitudes. 

Arantes (2003) aponta algumas alternativas para a articulação entre os aspectos 

cognitivos e afetivos no estudo do funcionamento psíquico humano. Defendendo a ideia  

de que precisamos ter coragem na promoção de mudanças na educação formal para que 

sentimentos, emoções e afetos sejam transformados em objetos de ensino e 

aprendizagem, chama atenção para a necessidade da incorporação, no cotidiano escolar, 

do trabalho sistematizado com os sentimentos e afetos, rompendo com as concepções 
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educacionais que fragmentam os campos científico e cotidiano do conhecimento, bem 

como as vertentes racional e emocional do pensamento. 

“(...) como almejar uma escola de qualidade, comprometida com a formação 
para a cidadania se não rompermos a forte separação, ainda vigente, entre a 
aprendizagem escolar centrada apenas nos aspectos cognitivos da mente 
humana e a vida cotidiana, valores, sentimentos e emoções”? (Arantes, 2003, 
p. 124-125) 

 

 A nova perspectiva apontada pela autora pressupõe que a escola se aproxime da 

vida cotidiana das pessoas, movida por elementos significativos para a formação ética 

dos indivíduos. Não se defende que os conteúdos da ciência contemporânea não sejam 

ensinados, mas que, ao mesmo tempo e na mesma proporção, a formação de jovens seja 

promovida de forma a contemplar a possibilidade de reflexões acerca de seu papel na 

construção de uma sociedade onde tenha espaço para todos (as), que estudantes saibam 

lidar com seus próprios sentimentos. Arantes (2003) aponta para que seja dada a atenção 

necessária à dimensão afetiva na escola, assim como para as disciplinas e seus 

conteúdos. 

A divisão fragmentada das disciplinas e conteúdos demonstra a concepção 

reducionista que se tem da realidade e a estrutura das aulas que se baseia na transmissão 

de conhecimento não alcançará a concretização de uma educação integral na medida em 

que isola alguns dos aspectos inerentes à condição humana como se pudéssemos fazer 

participar do processo educativo apenas a faceta cognitiva do indivíduo. 

Certamente existem inúmeros exemplos acerca dos rumos da educação 

brasileira, mas atentemo-nos agora às determinações da Constituição Federal, Carta esta 

que serve de referência obrigatória para a legislação, parâmetros e diretrizes. 

A Constituição declara que a Educação é direito de todos, dever do Estado e da 

Família, tem como objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho sob a égide dos princípios da 

igualdade, da qualidade e da gestão democrática, entre outros. 

Diante de tais determinações e da realidade vivida no cotidiano escolar, não 

podemos deixar de questionar o que tem impedido que a educação cumpra sua função 

que é, antes de tudo, social. 

Repensar o universo escolar na perspectiva da teoria da complexidade pressupõe 

considerar as inúmeras variáveis presentes no cenário educacional, pois prevalecer 

somente alguns aspectos do contexto é reduzi-lo e, fatalmente, não encontrar 
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explicações coerentes e bons resultados. Para o exercício reflexivo ao qual nos 

propomos com este trabalho, foi feita uma seleção de algumas variáveis que são 

mencionadas no decorrer deste, o que se explica tão-somente pela inviabilidade de se 

contemplar todas as variáveis contidas no processo educativo. 

A concepção de uma formação integral e para o exercício da cidadania exige 

uma discussão profícua acerca dos currículos, das divisões disciplinares e dos conteúdos 

das matérias que geralmente excluem temas relacionados às vivências, aos sentimentos, 

afetos, relações interpessoais, sendo encarados como características inatas. 

No que tange à dimensão dos afetos e dos sentimentos, é necessário que o (a) 

educador (a) ofereça a seus estudantes oportunidades de ações e reflexões sobre seus 

próprios sentimentos e comportamentos. Temos vivenciado no universo educativo a 

supremacia dos conteúdos de cada disciplina como fins em si mesmos quando, na 

verdade, estes deveriam ser meios para o alcance da função social da educação, sendo 

imprescindível, para que tal função se efetive, a valorização também dos aspectos 

afetivos. 

Para o preenchimento de tal lacuna, existem algumas possibilidades como o 

trabalho através de temas transversais, a interdisciplinaridade, as assembleias 

escolares... Tais propostas possuem como características comuns a valorização das 

relações humanas, em que os aspectos cognitivos e afetivos são encarados igualmente 

de forma essencial, sem haver a supremacia de um em detrimento do outro, importantes 

por serem facetas constitutivas do indivíduo. 

Deve-se refletir acerca das concepções que estão por trás das práticas 

pedagógicas. Caso continuemos essencialmente preocupados com os índices externos 

em detrimento do pleno desenvolvimento do ser humano que está sob nossa orientação, 

contribuiremos para a manutenção de um sistema que insiste em aniquilar pessoas, 

transformando-as em números e estatísticas. 

Não pretendemos com nosso discurso defender a existência de um universo 

escolar impraticável, onde não se materialize o conflito. Temos ampla convicção de que 

o conflito é inerente às relações humanas, o que pretendemos apresentar é que os 

conflitos podem gerar possibilidades de compreensão nas relações e de suas próprias 

resoluções. 
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3.1. Uma nova forma de olhar o conflito 

 

As causas e origens dos conflitos são diversas e, portanto, os métodos de 

intervenção também deveriam ser. A nossa investigação pautou-se por um instrumento 

de pesquisa baseado num conflito onde os (as) participantes tiveram a oportunidade de 

se colocar diante dele e buscar por uma resolução. Na oportuna apresentação dos 

resultados, perceberemos a dificuldade que os (as) estudantes tiveram em lidar com o 

conflito a partir de uma iniciativa própria e de forma pacífica. Nossa proposta é 

apresentar possibilidades de intervenções conscientes, refletidas e positivas por parte de 

educadores (as), como forma de promover nos (as) estudantes as competências  para que 

construam sua própria trajetória diante de um conflito.  

Conflitos são inerentes à condição humana, pois não vivemos isoladamente. 

Desejar uma escola sem conflitos entre aqueles que ocupam o espaço é estar fadado a 

fracassar nas tentativas de desenvolvimento. O valor do respeito é que nos permite 

entrar em um entendimento pessoal e do “outro”, situando-nos defronte de a uma 

perspectiva importante para abordar o conflito. 

Comumente, o conflito supõe uma figura desvirtuada do estado de harmonia, o 

que acaba gerando a necessidade de ser ignorado ou abafado para que a aparente 

harmonia volte a reinar. Entretanto, o conflito pode se tornar um grande aliado no 

processo de desenvolvimento, quando aproveitada a sua característica de nos motivar a 

buscar possibilidades para a sua resolução. 

Ressaltamos a importância de intervenções conscientes e cuidadosas, bem como 

a presença de valores como solidariedade e generosidade, pois são virtudes conciliáveis 

com a concepção de uma educação desejável para a construção de um mundo mais justo 

e democrático.  

Para o alcance de tal objetivo, apontamos como premissa a valorização do 

conflito como meio de oferecer subsídios ao indivíduo na busca de seu próprio 

desenvolvimento diante dele, de forma que o indivíduo possa dar ao conflito uma 

resolução que seja fruto de sua própria reflexão e contribua para a promoção de relações 

enriquecedoras e promissoras, pautadas numa educação moral, que, segundo Arantes, na 

apresentação do livro “Educação e Valores” de Araújo e Puig (2007), pauta-se por um 

processo de construção que tenha como objetivo formar sujeitos que pensem, julguem, 

criem, critiquem, elaborem, reconheçam, decidam por si mesmos, etc.  
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É evidente que para se atingir tal nível de conscientização faz-se necessário o 

respeito pela complexidade que permeia a constituição humana e suas relações. Nessa 

perspectiva, Arantes aponta que admitir uma vertente autônoma da moralidade humana 

não significa negá-la como produto cultural e social, mas reconhecê-la como um 

processo complexo em sua múltipla constituição: social, cultural, psíquica, política, etc. 

Passemos então à reflexão do pensamento complexo. 

 

3.2. Pensamento Complexo e construção de valores 

 

Através do pensamento complexo, ou seja, da compreensão do tecido 

constituído de heterogêneos interligados, buscamos abandonar o reducionismo; numa 

sala de aula, por exemplo, existem inúmeras variáveis constituindo uma aula. O método 

cartesiano demonstra suas limitações na medida em que propõe a análise 

compartimentada das partes, pois apesar do pensamento complexo não negar a 

existência da parte, o método cartesiano tampouco consegue dar conta de todas as 

variáveis, ou seja, predizer determinadamente o comportamento das pessoas. Se um 

fenômeno tem várias leituras possíveis, elas não precisam ser excludentes, mas pode 

haver a compreensão de que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo.  

Dentro desta perspectiva, não podemos ignorar o processo complexo no qual o 

(a) estudante está inserido (a) durante o período em que está submetido (a) a um sistema 

educacional, sendo a construção de valores imprescindível na constituição psíquica. 

Sobre os valores, Araújo (2007) apresenta como ponto de partida o processo 

psicológico de construção de valores, pois este é de notável relevância no processo 

educativo ao qual o sujeito está submetido. Jean Piaget é sua referência inicial, pois ao 

falar de valores, o autor parte do pressuposto de que os mesmos são construídos nas 

interações cotidianas, “das trocas afetivas que o sujeito realiza com o exterior, objetos 

ou pessoas.” (Araújo, 2007, p. 19) 

A construção de valores passa pela interação com o mundo, a partir de um 

sujeito ativo que, ao sofrer as influências do meio, responde a estas de forma individual 

e peculiar. Araújo também discorre acerca da organização dos valores em um sistema, 

sendo este a base das representações que cada um tem de si; os valores organizam-se de 

forma mais central ou mais periférica e é a intensidade da carga afetiva vinculada a 

determinado valor construído que determina o posicionamento de um valor dentro do 

sistema, o que não promove uma rigidez no posicionamento, pois o sistema de valores 



P á g i n a  |  
 

48

se organiza de forma bastante complexa; um mesmo valor podendo posicionar-se 

central ou perifericamente dependendo do contexto ao qual o sujeito está inserido. 

Considerando a interação na construção dos valores, sua maleabilidade e 

flexibilidade, reconhecemos os limites das intervenções educacionais, ou seja, não há 

controle sobre a construção de valores, mas apenas a possibilidade de se exercer 

influências sobre o processo de formação destes.   

Na medida em que o pensamento complexo rompe com o determinismo e com a 

certeza, o processo de construção de valores, o pensamento e as ações se constroem nos 

conflitos cotidianos. Nesse contexto, admitimos que não há controle e que neste 

processo, a escola não é a única com potencialidade para a construção de valores. Por 

ser um processo dinâmico, tal construção se dá a todo momento, com a participação de 

todos os meios aos quais o sujeito está exposto. 

 Assumindo o pressuposto epistemológico interacionista e construtivista trazido 

por Piaget de que os valores são construídos nas interações cotidianas, os valores nem 

estão predeterminados nem são simples internalizações (de fora para dentro), mas 

resultantes das ações do sujeito sobre o mundo objetivo e subjetivo em que ele vive 

(Araújo, 2007, p. 20). 

Apesar de não ser a escola o único meio capaz de contribuir para o processo de 

construção de valores, devemos admitir que temos nela uma grande possibilidade para a 

solidez de uma educação moral. 

          O fato de aceitarmos o inderteminismo e a incerteza na construção de valores e, 

principalmente, de reconhecermos que podemos apenas exercer influência neste 

processo faz com que busquemos, através da educação, caminhos e possibilidades para 

que os indivíduos se deparem com o maior número possível de valores éticos. Para 

tanto, é imprescindível pensar numa educação que seja condizente com tais propostas, 

que deverá apresentar inovações na organização curricular, nas relações internas e com 

a comunidade. 
“Propostas educacionais coerentes com tais princípios devem buscar 
reorganizar os tempos, os espaços e as relações escolares por meio da 
inserção, no currículo e no entorno escolar, de conteúdos contextualizados na 
vida cotidiana de alunos relacionados com os sentimentos, as emoções e os 
valores éticos desejáveis em nossa cultura”. (Araújo, 2007, p. 35). 
 

 
          Araújo, em seu texto, defende o princípio de que a construção dos conhecimentos 

e de valores pressupõe um sujeito ativo, que participa de maneira intensa e reflexiva nas 

aulas, estudantes que sejam autores de seus conhecimentos e protagonistas de suas 
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próprias vidas. Não mais podemos admitir uma educação que não contemple e não se 

desenvolva a partir da garantia dos direitos humanos; temos clareza quanto à 

ineficiência de muitos dos projetos educativos que estão sendo postos em prática na 

atualidade; aquilo que tem sido feito da escola tem promovido muita inclusão marginal, 

ou seja, restringir ao indivíduo apenas uma vaga nos bancos escolares sem relacioná-la a 

um processo educativo comprometido com os ideais de uma educação moral.  Temos 

vivenciado a incapacidade de se promover uma educação que valorize a diversidade, 

que não se restrinja a apenas alguns aspectos e que não tente resolver os conflitos a 

partir da relevância e observância de apenas algumas características.  

          O que tentaremos evidenciar com os caminhos percorridos nesta investigação é 

que o (a) professor (a) tem um papel fundamental para uma educação que valorize a 

diversidade e a formação no seu aspecto integral. As intervenções do (a) educador (a) 

farão muita diferença para que estudantes reflitam sobre suas possibilidades na 

resolução de conflitos, seja apontando para novos caminhos, novos olhares, novas 

perspectivas, enfim, oferecendo subsídios para que o sujeito em formação tome contato 

com uma diversidade de possibilidade de ações baseadas em princípios éticos e 

construtivos. 

         Devemos refletir sobre que educação acreditamos ser interessante para os cidadãos 

que esperamos ver atuando neste mundo repleto de diversidade, conflitos, 

contradições... A proposta de pensarmos num novo contexto educacional pressupõe 

estarmos dispostos (as) a concebermos outras formas de ver e vivenciar a realidade. Se 

não existe determinismo, aceitemos a complexidade de tudo o que nos cerca, 

eliminando o reducionismo para encararmos as relações humanas dentro e fora da 

escola de maneira mais enriquecida de variáveis, possibilidades, oportunidades de 

encontrarmos, de forma democrática e coletiva, caminhos alternativos que nos 

conduzam a momentos incertos sim, onde caiba a diversidade que é o pressuposto ao 

enriquecimento da condição humana. Assim como afirmou Puig:  

 
“(...) Não está decidida por antecipação a maneira como devemos viver, nem 
muitas vezes temos nenhuma experiência sobre o que é mais conveniente em 
cada situação, e tampouco queremos reproduzir tal como nos é dado. 
Podemos nos esforçar para dirigir a maneira como desejamos viver de acordo 
com nossa vontade e acordo coletivo” (In: Araújo, 2007, p. 157). 
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3.3. A promoção de uma educação em valores 

  

          Das ideias apresentadas até o momento, fica evidente que não podemos encontrar 

homogeneidade nos valores das pessoas, assim como ao partirmos do pressuposto 

psicológico, devemos admitir a possibilidade do ser humano em construir valores que 

não sejam morais. Já mencionamos acima a potencialidade da escola na ação de uma 

educação moral, não podendo, entretanto, existir a garantia de um controle de sua parte, 

primeiramente, por não ser a única a fazer parte do processo e depois por não ser tratar 

de simples internalização. 

          Partindo de tais pressupostos e da concepção de que “os valores são construídos 

com base nas projeções de sentimentos positivos que os sujeitos fazem sobre objetos 

e/ou pessoas e/ou relações e/ou sobre si mesmos” (Araújo, 2007), devemos admitir a 

relevância das ações promovidas dentro de um processo educativo no que concerne à 

questão da discriminação racial, o quanto tais ações podem contribuir para a formação 

de uma educação moral e ética se realizada de forma comprometida e consciente. 

          Araújo (2007) aponta para o fato de que quanto mais forem oferecidas 

possibilidades de convívio com temáticas éticas, maior será a probabilidade de que tais 

valores sejam construídos pelos sujeitos. O autor indica como caminho o trabalho 

através dos temas transversais como eixo de sustentação do sistema educacional, os 

conteúdos tradicionais deixariam de ser a finalidade para se tornarem meios, ou seja, 

instrumentos para trabalhar temas que sejam realmente relevantes numa perspectiva 

social. Tal medida é considerada por muitos um tanto quanto radical na medida em que 

muda o foco preconizado pela educação até o momento. 

          Outro caminho apontado pelo autor é o trabalho com projetos, pois este pressupõe 

estabelecer uma ligação entre os mais diversos tipos de conhecimento: científico, 

popular, disciplinar, não-disciplinar, cotidiano, acadêmico, físico, social, entre outros. 

Apresenta-se nesse aspecto a ideia de conhecimento enquanto rede que é tecida de 

forma indeterminada por estar aberta a eventos aleatórios, na medida em que se dá 

espaço à autoria dos (as) estudantes e às possibilidades de interconexões e construção de 

significados, expandindo as oportunidades de reflexão e construção ativa do processo. 

          Araújo também aponta como função da educação a formação de cidadãos 

autônomos que tenham as competências necessárias para que lidem eticamente com 

seus conflitos pessoais e sociais. O autor alega que a educação baseada em propostas de 

resolução de conflitos está cada vez mais difundida em todo o mundo, porém, a maioria 
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das experiências ainda se baseia em modelos tradicionais que se utilizam de 

pressupostos de ganhar e perder nas resoluções. Um novo paradigma parte do 

pressuposto de que “(...) em um conflito há sempre ganhadores e perdedores, mas que é 

possível a construção do interesse comum, em que todos os envolvidos ganhem 

conjuntamente, com uma co-participação responsável, o que permite aumentar a 

compreensão, o respeito e construir ações coordenadas que considerem as diferenças e 

incrementem o diálogo e a participação coletiva em decisões e acordos participativos” 

(Araújo, 2007, p. 48-49). As assembleias escolares são um exemplo de aplicação prática 

de tais ideias. 

 
“As assembleias são o momento institucional da palavra e do diálogo. O 
momento em que o coletivo se reúne para refletir, tomar consciência de si 
mesmo e transformar tudo aquilo que os seus membros considerem oportuno. 
Além de ser um espaço para a elaboração e reelaboração constantes das 
regras que regulam a convivência escolar, as assembleias propiciam 
momentos para o diálogo, a negociação e o encaminhamento de soluções dos 
conflitos cotidianos. Dessa maneira, contribuem para a construção de 
capacidades psicomorais essenciais ao processo de construção de valores e 
atitudes éticas” (Araújo, 2007, p. 50-51). 
 

 

          As assembleias podem contribuir no processo de formação dos valores na medida 

em que os temas discutidos deixam de ser responsabilidade da autoridade docente e 

passam a ser compartilhados por todo o grupo-classe, este tornando-se responsável pela 

elaboração das regras e por sua manutenção. As assembleias propiciam momentos de 

reflexão, a construção de um ambiente dialógico e democrático, o que pressupõe uma 

mudança na forma como as relações interpessoais estão estabelecidas. 

 
 
“O modelo das assembleias é o da democracia participativa, que tenta trazer 
para o espaço coletivo a reflexão sobre os fatos cotidianos, incentivando o 
protagonismo das pessoas e a co-participação do grupo na busca de 
encaminhamentos para os temas abordados, respeitando e naturalizando as 
diferenças inerentes aos valores, às crenças e aos desejos de todos os 
membros participantes. Com isso, nem sempre o objetivo é obter consenso e 
acordo, mas explicar as diferenças, defender posturas e ideias muitas vezes 
opostas e mesmo assim levar as pessoas a conviver num espaço coletivo” 
(Araújo, 2007, p. 51-52).  
 
 

          A prática de assembleias escolares pode contribuir para que os sujeitos construam 

seus valores ao participarem de espaços coletivos de diálogos, onde são privilegiadas 

formas abertas de se compreender o mundo e a complexidade presente nas relações 

humanas. A valorização da diversidade é pressuposto primordial para a convivência 
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harmônica entre os indivíduos. Perceber com naturalidade as diferenças nas formas de 

ser, agir e pensar é condicional para que conflitos de ordem racial sejam solucionados. 

 Seguindo o raciocínio de Josep Maria Puig, na obra já apresentada com as ideias 

de Araújo, podemos perceber uma concepção semelhante ao defender uma vida digna 

que passa pela necessidade de se satisfazer as tarefas essenciais à existência humana: 

uma vida direcionada sem se desprezar os direitos alheios. Para ele, as duas tarefas 

morais necessárias para uma vida boa são a felicidade e a justiça. Em sua explanação, 

estão presentes quatro éticas para se aprender a viver: aprender a ser, a conviver, a 

participar e a habitar o mundo. Propomos a apresentação destas quatro éticas por 

acreditarmos ser de grande valia para refletirmos acerca da importância e papel da 

educação para o fim da discriminação racial. 

 
Aprender a ser refere-se “ao trabalho formativo que cada indivíduo realiza 
consigo mesmo para liberar-se de certas limitações, para construir uma 
maneira de ser desejada e para conseguir o maior grau possível de autonomia 
e de responsabilidade. No fato de aprender a ser há uma dupla tarefa: fazer-se 
como cada um deseja e utilizar a própria maneira de ser como ferramenta 
para tratar das questões que a vida apresenta” (Puig, 2007. p. 68). 
 

 
 Pensemos nas possibilidades presentes no processo educacional para contribuir 

no projeto de “aprender a ser”. Como descreve Puig, aprender a ser pode pressupor a 

libertação de certas limitações alcançando autonomia e responsabilidade, ou seja, é o 

preparo para enfrentar as questões que a vida apresenta. Tais aspectos são de grande 

relevância para o tema que estamos desenvolvendo, partindo da ideia de que autonomia 

e responsabilidade são virtudes que fazem diferença para que o indivíduo possa se 

posicionar de forma a valorizar a diversidade, repercutindo no processo de convivência 

por haver a construção de uma ética de si mesmo, de acordo com Puig: 

 
“Aprender a ser é construir uma ética de si mesmo: a auto-ética. Uma ética 
que não deve ser entendida como forma de egoísmo ou de individualismo, 
mas como produto de condições históricas que permitem maiores graus de 
individualização em oposição à pressão uniformizadora das éticas 
tradicionais de caráter heterônomo” (Puig, 2007, p. 69). 

 
 
 Quando menciona o aspecto de aprender a conviver, Puig ressalta-o como uma 

tarefa educativa que pretende libertar os indivíduos da tendência à separação e ao 

isolamento entre as pessoas, ajudando no estabelecimento de vínculos e no 

compromisso com projetos a serem realizados em comum. O autor propõe a edificação 
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da ética da alteridade, ou seja, uma ética relacional preocupada em criar vínculos entre 

as pessoas: uma alter-ética, promovendo a descoberta do outro de forma a tratá-lo 

humanamente, colocar-se no lugar dele e conhecê-lo a partir de dentro. Todos estes 

aspectos são essenciais nas relações interpessoais para que a discriminação de qualquer 

natureza não se desenvolva, afinal, como esclarece o próprio Puig em suas reflexões: 

“quando o egocentrismo prevalece, as diferenças em relação aos outros são exageradas 

e facilmente se transformam em hostilidade e exclusão” (Puig, 2007, p.70). 

Aprender a participar seria a terceira e importante tarefa neste processo 

educativo, uma vez que está centrada na aprendizagem da vida em comum, na 

transformação de um cidadão ativo, imbuído de um bom nível de civismo, respeito 

pelas normas e hábitos públicos, que cobre por seus direitos, mas que também cumpra 

seus deveres de forma a contribuir para a organização democrática da convivência. 

Neste processo, desenvolve-se uma socioética – “a arte sem receitas que vale a pena 

praticar, conscientes de que os outros podem estar com a razão” (Puig, 2007, p.72). 

“Aprender habitar o mundo pressupõe uma ética universal da responsabilidade 

pelo presente e pelo futuro do homem e do planeta” (Puig, 2007, p. 74). Como o próprio 

autor explica, trata-se de uma ética que busca pontos de vistas aceitáveis que nos 

ajudem a pensar numa forma de vida sustentável e justa para todos os envolvidos.  

A partir da apresentação dessas quatro éticas propostas por Puig, podemos 

concluir que com o cumprimento de tais tarefas durante o processo educativo, 

obteríamos a formação de cidadãos mais conscientes de seus papéis, mais conscientes 

também da importância do respeito na convivência com o outro, com o diferente, 

valorizando a diversidade. 

Na busca por um processo educativo que seja capaz de integrar as quatro éticas 

apresentadas, não podemos desprezar os conflitos individuais e coletivos, pois a partir 

destes, como afirma o próprio Puig, “as pessoas colocam em jogo não só suas 

capacidades individuais, mas também usam guias de valor que lhes permitem orientar a 

resolução dos conflitos. A cultura moral é, juntamente com a inteligência moral, um 

instrumento de primeira ordem para regular a convivência e melhorar nosso modo de 

vida” (Puig, 2007, p. 92). 

No decorrer de suas explanações, o autor também promove uma reflexão acerca 

da finalidade dos centros educacionais, cabendo a nós apresentá-la por ser relevante nas 

ponderações sobre os tipos de ambientes capazes de propiciar um processo educativo 

voltado aos objetivos descritos acima.  
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“(...) seria conveniente examinar com maior clareza de que modo competem 
atualmente, nos centros educacionais, as forças que, por um lado, tendem a 
mercantilizá-los e a impor-lhes a fria lógica do sistema e, por outro lado, as 
forças que os reconstroem como comunidades democráticas, onde predomina 
a lógica da vida. Somente assim serão detectadas as causas da anomia, da 
indisciplina e mesmo da violência que surgem nas escolas. Do mesmo modo, 
poder-se-ia pensar mais detalhadamente o que significa atualmente converter 
os nossos centros educacionais em comunidades democráticas de 
aprendizagem, convivência e animação. Os esforços para revitalizar e dar um 
novo sentido crível às instituições escolares nos parece uma tarefa essencial 
para conseguir a melhor formação cívico-moral” (Puig, 2007, p. 98). 
 

 
 É evidente que todas as propostas aqui apresentadas não são auto-executáveis, 

tampouco devem ser encaradas como “receitas” para o processo educativo, propõem-se 

apenas a indicar caminhos de reflexão e atuação que nos levem a erradicar a situação de 

discriminação instalada no cerne das relações interpessoais presente no universo 

escolar. 

 A explanação de possibilidades de uma educação em valores tem como objetivo 

primordial impedir que tal estudo restrinja-se à evidência da violência moral existente 

no âmbito escolar, mas acrescentar a responsabilidade do processo educativo em dirimir 

tal violência. Para isso, apresentaremos oportunamente um estudo de caso extraído dos 

resultados de nossa pesquisa para exemplificar a importância das intervenções 

promovidas pelos (as) educadores (as). 

 Seguiremos nosso estudo com um capítulo que tratará especificamente da 

metodologia teórica escolhida para alcançarmos os objetivos a que este trabalho se 

propõe. 
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CAPÍTULO IV 

A TEORIA DOS MODELOS ORGANIZADORES DO PENSAMENTO 

 

 Todo o nosso esforço, até o momento, consistiu em construir um quadro teórico 

que nos fornecesse elementos suficientes para a constatação do racismo como violência 

moral, as implicações de tal prática na sociedade e na educação para que, a partir daí, 

elaborássemos uma extensão do quadro teórico de forma a apresentarmos concepções 

de educação que possam apontar para possibilidades de contribuição para que a 

discriminação racial seja encarada como impedimento da garantia de uma educação 

integral baseada na construção de valores éticos e cidadania. 

 Por toda a fundamentação teórica apresentada, concluímos não ser possível 

compreender a discriminação racial dissociada dos valores mobilizados por cada sujeito 

diante das situações de conflitos de tal natureza, ou seja, o sujeito exposto à 

possibilidade da ação do racismo é o sujeito real, devendo, portanto, serem analisados 

seus diversos aspectos: afetivo, social, cultural, físico e cognitivo. 

 Diante de tal condição, não poderíamos eleger para tal estudo, um modelo 

teórico que se resumisse a quantificar respostas de participantes avaliados quanto a sua 

predisposição em praticar a discriminação racial, pois tal opção talvez nos levasse a 

resultados infrutíferos, ao passo que, perguntas relacionadas a tal prática formuladas de 

forma direta fariam com que os (as) participantes apresentassem respostas politicamente 

corretas. 

 Na tentativa de nos aproximar do ser humano real, optamos pela Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento, elaborada pelas autoras Moreno, Sastre, Bovet, 

e Leal (2000) por se tratar de uma teoria cuja proposta é a de valorizar os diversos 

aspectos da constituição psíquica do sujeito.  

 A partir de agora, nosso esforço estará concentrado na justificativa da escolha de 

tal modelo como referencial teórico-metodológico para o tema a que nos propusemos 

apresentar com este trabalho. Para isso, seguiremos apresentando os pressupostos 

presentes na Teoria da Complexidade que nos leva a perceber a coerência nos 

embasamentos da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento; explanaremos 

acerca de suas origens aliada à apresentação de alguns estudos que se utilizaram desse 
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instrumento teórico-metodológico para que possamos compreender quão valiosos são os 

elementos coletados a partir de tal perspectiva. 

  

4.1. A concepção presente na Ciência Moderna 

 

 O método cartesiano aliado à visão mecanicista sustentada por Isaac Newton 

dominou todo o pensamento científico, exercendo também uma grande influência sobre 

o modo de pensar ocidental. 

“A famosa frase cartesiana Cogito ergo sum (‘penso, logo existo’) tem levado 
o homem ocidental a igualar sua identidade apenas à sua mente, em vez de 
igualá-la a todo o seu organismo” (Capra, 1983, p. 25). 

 

  Diante de tal pensamento, os indivíduos passam a ter consciência de si mesmos 

como egos isolados existentes dentro de seus corpos. Posteriormente, cada indivíduo foi 

dividido num grande número de compartimentos isolados de acordo com suas aptidões, 

sentimentos, crenças. Esta mesma visão espelha o mundo exterior, que é tido como uma 

imensa quantidade de objetos e fatos isolados. Encara-se como ambiente natural como 

se consistisse em partes separadas a serem exploradas por diferentes grupos de 

interesses. 

 Esta visão fragmentada amplia-se e chega à sociedade, mentalidade esta que é 

voltada para a mensuração e a categorização. Podemos notar os efeitos de tal 

concepção, capaz de reduzir e simplificar tanto a constituição de cada indivíduo, bem 

como as relações humanas. 

 As inquietações diante dos resultados oriundos de tal perspectiva derivam do 

fato de não alcançarmos as dimensões presentes na realidade ou, ao menos, nos 

aproximarmos destas. As tentativas de resolução de conflitos não satisfazem porque, ao 

promovermos o reducionismo dos fatos, nos afastamos das possibilidades de 

entendermos o processo. No universo escolar, cenário principal de nosso estudo, tal 

concepção tem gerado mais conflitos do que solucionado os já existentes, ao passo que 

desconsideramos aspectos e nuances da realidade existente e realizamos propostas 

insuficientes. Diante da riqueza de possibilidades presentes na constituição humana e 

suas relações, quanto mais aspectos pudermos angariar e valorizar, mais próximos 

estaremos de compreender as situações e conflitos gerados por nosso convívio. Reduzir 
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significa aniquilar fatos relevantes capazes de oferecer razões para compreendermos 

determinados comportamentos. 

 Sendo assim, a teoria da complexidade surge como uma possibilidade de 

superação a este modelo de concepção promovido pelas características da ciência 

moderna porque a proposta da complexidade é a abordagem inter e transdisciplinar dos 

fenômenos. A mudança de paradigma parte do abandono do reducionismo, que tem 

pautado a investigação científica em todos os campos, dando lugar à criatividade e ao 

caos. Segundo Edgar Morin, no livro “Introdução ao Pensamento Complexo”, 1991, p. 

17/19:  

"À primeira vista, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido em 
conjunto) de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: coloca 
o paradoxo do uno e do múltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade é 
efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. Mas então 
a complexidade apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, do 
inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza... Daí a necessidade, 
para o conhecimento, de pôr ordem nos fenômenos ao rejeitar a desordem, de 
afastar o incerto, isto é, de selecionar os elementos de ordem e de certeza, de 
retirar a ambiguidade, de clarificar, de distinguir, de hierarquizar... Mas tais 
operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco de a tornar cega se 
eliminarem os outros caracteres do complexus; e efetivamente, como o 
indiquei, elas tornam-nos cegos." 

 

 

Toda esta concepção está ligada à teoria dos sistemas. Um sistema constitui-se 

de partes interdependentes entre si, que interagem e transformam-se mutuamente. Desse 

modo, o sistema não será definível pela soma de suas partes, mas por uma propriedade 

que emerge deste seu funcionamento. O estudo em separado de cada parte do sistema 

não levará ao entendimento do todo; a lógica de sistemas se contrapõe ao método 

cartesiano analítico que postula justamente o contrário. Nesta perspectiva o todo é mais 

do que a soma das partes. Da organização de um sistema nascem padrões emergentes 

que podem retroagir sobre as partes. Por outro lado, o todo é também menos que a soma 

das partes, uma vez que tais propriedades emergentes podem também inibir 

determinadas qualidades das mesmas. 

Diante deste novo paradigma e dos avanços que ele pode exercer na formulação 

de novas concepções que possam colaborar para a compreensão das relações humanas, 

bem como das constituições psíquicas e sociais, fez-se necessária a busca de um modelo 

teórico-metológico que desse conta de abranger os elementos presentes nas 

representações dos sujeitos, ou seja, um modelo que, ao lidar com as características dos 
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indivíduos participantes da presente pesquisa, não desconsiderasse sua condição 

complexa diante das situações propostas, reduzindo tais participações a categorias 

passíveis de mensuração. 

 

4.2. A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento e o estudo da 

discriminação racial 

 

 A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento surge, no presente 

trabalho, como uma proposta valiosa para instrumentalizar uma pesquisa que pretende 

oferecer subsídios para a compreensão das relações humanas no que tange à 

discriminação racial no âmbito escolar. 

 Assim como a Teoria da Complexidade propõe um rompimento com o 

reducionismo ao considerar as inúmeras variáveis contidas em todos os contextos, a 

Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento valoriza as irregularidades que são, 

na verdade, mais regra do que exceção e estão presentes na experiência de cada 

indivíduo, mostrando-se condizentes com a forma complexa de se conceber a realidade. 

A opção pelo tipo de análise dos elementos coletados demonstra a preocupação de se 

aproximar tanto do ser “real” quanto das inúmeras possibilidades de modelos 

construídos através de processos subjetivos, em que as experiências de cada participante 

são fundamentais. 

 Uma teoria que valoriza os elementos existentes no ambiente vivido pelo 

indivíduo tanto quanto valoriza os modelos da realidade por ele construídos pauta-se 

pela concepção ativa que se tem do ser humano no processo de construção da realidade. 

 Como já mencionado anteriormente, para tratarmos de um tema de natureza tão 

delicada como a discriminação racial, não poderíamos restringir o campo de estudo a 

apenas coletar elementos quantitativos, pois estes podemos encontrar em outras tantas 

pesquisas já realizadas, mas tínhamos como intenção avançar na compreensão de como 

se constroem tais modelos e suas consequências nas relações humanas. Dessa forma, 

talvez possamos apresentar direções na tentativa de fazer com que a instituição escolar 

seja um local profícuo na construção de valores éticos capazes de promover a reflexão 

dos (as) estudantes diante de práticas de discriminação racial. 
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4.3. Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento 

 

 A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento, elaborada por Moreno, 

Sastre, Bovet e Leal (1999) propõe uma trajetória que parte do pressuposto de se 

conceber o indivíduo como construtor de sua realidade, ser ativo no processo e capaz 

de, ele próprio, elaborar os modelos organizadores, extraindo elementos significativos 

que irão compor uma realidade específica. Os modelos organizadores são compostos 

pelos elementos tidos como significativos, a atribuição de significados a tais elementos 

e as relações e/ou implicações estabelecidas entre eles, o que evidencia a valorização 

dada aos inúmeros aspectos presentes na constituição psíquica do indivíduo. 

 Analisando as fontes que ofereceram subsídios à criação da Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento pelas autoras, constatamos que os pressupostos 

piagetianos foram essenciais em todo o processo por servir de referência para a 

compreensão do funcionamento psíquico, afinal, as obras piagetianas oferecem uma 

sólida base teórica do funcionamento cognitivo do ser humano. 

Do aspecto construtivista da teoria de Piaget, salientamos como norteador da 

Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento, o papel organizador da realidade 

promovido pelo indivíduo. O estruturalismo de Piaget, centrado na perspectiva do 

sujeito, nas suas ações e nas mudanças que nele se operam, apesar de ter servido como 

ponto de partida, passa a ser encarado insuficiente pelas autoras na medida em que 

reconhecem a falibilidade de explicações advindas somente através da passagem de um 

estágio para o outro, sendo necessária também, a relevância dos conteúdos aos quais 

estão expostos tais sujeitos. 

 Moreno (2000) reconhece o modelo teórico de Piaget como um avanço para o 

estudo do funcionamento psíquico humano, mas também reconhece como insuficiente o 

estudo das estruturas sem considerar os conteúdos. O modelo piagetiano justifica a 

dificuldade em aplicar uma mesma estrutura mental como defasagens; Moreno, ao 

contrário, postula que tais defasagens são aspectos naturais ao passo que não se pode 

aplicar a mesma operação em situações distintas, ou seja, uma operação não estaria 

estritamente atrelada a um estágio, incluindo também neste processo, os conteúdos aos 

quais se aplica. 
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 O reconhecimento de que o sujeito está imerso em uma teia de relações objetivas 

e subjetivas faz com que as autoras da Teoria dos Modelos Organizadores do 

Pensamento analisem de forma mais ampla o funcionamento psíquico, pois passam a 

considerar tanto as regularidades como as não regularidades. 

 Outra fonte explorada pelas autoras foram os trabalhos de Johnson-Laird que se 

baseiam no estudo dos modelos mentais elaborados pelos sujeitos a partir de enunciados 

verbais. Johnson-Laird propõe que o raciocínio não parte de enunciados proposicionais, 

mas que é a partir deles que se elaboram os modelos mentais, sendo estes uma 

representação interna de um estado de coisas do mundo exterior que constituem uma 

forma de representação dos conhecimentos por meio dos quais o ser humano se abstrai 

da realidade. A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento acrescenta aos 

estudos de Johnson-Laird o significado atribuído pelo indivíduo ao que é elaborado da 

realidade, defendendo a ideia de que a percepção é ainda superficial diante da abstração 

de elementos da realidade, considerada esta mais complexa, pois qualquer percepção 

implica numa interpretação, estando assim associada ao significado atribuído pelo 

sujeito. 

 A teoria de Johnson-Laird, ao centrar-se na percepção do sujeito, declara o 

caráter provisório e parcial dos modelos mentais, pois estes não possuem uma 

experiência anterior, estando tais modelos dependentes de informações percebidas pelo 

sujeito no momento da experiência. Tal teoria contribuiu para os estudos da psicologia 

cognitiva por valorizar mais os conteúdos do que as teorias cognitivistas, o que 

favoreceu críticas, pois centrou o processo de construção de modelos a partir da 

percepção de mundo do sujeito, superando a visão centrada apenas na estrutura do 

psiquismo humano. Afirma-nos Arantes (2000) que focar apenas na percepção do 

sujeito torna a teoria dos modelos mentais um tanto quanto frágil para explicar o 

raciocínio humano, pois a abstração de elementos da realidade é um processo muito 

mais complexo do que a simples percepção. 

 As autoras souberam extrair elementos da teoria dos modelos mentais de 

Johnson-Laird e da epistemologia genética de Piaget para, então, elaborarem uma teoria 

que aliou forma e conteúdo no que concerne à estrutura do sujeito, valorizando tanto os 

aspectos estruturais internos quanto os externos, representados pelos conteúdos 

presentes na realidade, envolvendo maior complexidade. 
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 A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento parte do pressuposto de 

que todos os seres humanos elaboram um modelo da realidade a partir dos elementos 

observáveis de uma dada situação. Entretanto, nem todos os fatos são abstraídos, mas 

somente os que são carregados de significados, resultando em interesse para o sujeito. 

Há, neste processo, características peculiares e pessoais já que cada indivíduo seleciona 

elementos que representam algo para si que não necessariamente aos demais. 

 A realidade existente está caracterizada pela presença de inúmeras variáveis, 

sendo estas a constatação da complexidade do mundo que nos cerca. A abstração de 

determinados elementos em detrimento de outros faz toda diferença ao compararmos 

modelos elaborados por indivíduos diferentes, bem como pelo mesmo sujeito em 

momentos diferentes. A proposta de tal teoria consiste em valorizarmos os elementos 

que são abstraídos pelos sujeitos considerados ativos, pois os mesmos são carregados de 

singularidades e significados. A singularidade se dá porque nem todos os indivíduos 

selecionam os mesmos elementos, como também diferem as interpretações de um 

mesmo elemento. Sendo assim, podemos concluir que os modelos variam para 

diferentes indivíduos como também para o mesmo indivíduo em momentos diferentes. 

 Os modelos organizadores são constituídos pelos elementos selecionados, a 

atribuição de significados a tais elementos e as relações e/ou implicações estabelecidas 

entre eles. Apontam as autoras que tais elementos encontram-se inter-relacionados por 

um jogo de relações cujo nível também é variável de acordo com os indivíduos.  

A opção pela Teoria dos Modelos Organizadores para a contribuição da presente 

pesquisa perpassa por sua preocupação em valorizar as não regularidades presentes no 

conjunto de uma pesquisa, ou seja, por sua coerência com a Teoria da Complexidade ao 

pressupor a existência de variáveis num determinado contexto, descrito na citação de 

Moreno (1999, p. 89): 

“Nenhuma propriedade está isolada, mas imersa em um contexto que 
representa um importante papel, tanto que nenhuma delas existiria se não 
existissem as demais, já que exatamente a possibilidade de contrastá-la que as 
faz perceptíveis” 

 

 Ocorre um processo natural de seleção de elementos na medida em que se atribui 

significados, sendo este um ato inerente a toda abstração de elementos. 
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“Os modelos organizadores não cumprem só a função de servir de base para 
a explicação de alguns fatos; servem também de ponto de partida para a ação, 
já que esta não tem como base a realidade, mas o que cada um acredita que é 
a realidade; dessa forma, nossas convicções guiam nossos atos mais que fatos 
objetivos, o que equivale a dizer que construímos modelos da realidade”. 
(Moreno, 2000, p.91) 

  

 Os elementos advêm das percepções do sujeito, o conhecimento que o mesmo 

possui acerca de uma dada situação ou objeto, bem como das inferências realizadas. O 

modelo é organizado por um sistema de relações que confere coerência interna ao 

sujeito. 

 Um fator essencial na Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento é o 

fato de que esta leva em consideração, além dos elementos da realidade, também os que 

são inexistentes, o que demonstra a valorização de aspectos de natureza não-lógica, 

como os sentimentos, as representações sociais, os desejos e valores que atuam na 

organização mental, demonstrando a complexidade do indivíduo psicológico do qual 

tentamos nos aproximar para obter resultados valiosos com a presente pesquisa. 

 A Teoria dos Modelos tem muito a contribuir na medida em que leva em 

consideração os sentimentos presentes, os valores, desejos, representações sociais; 

valorizando os diferentes aspectos: afetivos, cognitivos, culturais e sociais. Através de 

tal perspectiva, podemos conceber o ser humano na sua totalidade, respeitando sua 

complexidade e caráter peculiar, característica esta de sua unicidade. Talvez desta forma 

possamos nos aproximar das possibilidades de se compreender o psiquismo humano. 

 

4.4. Estudos a partir da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento 

 

 Apresentar alguns dos estudos realizados a partir da Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento tem como objetivo expor as possibilidades oferecidas por 

este instrumento teórico-metodológico em investigações que tenham como proposta a 

coleta de elementos que não se restrinjam a dar informações quantitativas, ou seja, 

pretendemos demonstrar a enriquecedora contribuição de uma teoria que busca se 

aproximar do ser humano real, permeado de contradições e concebido em sua condição 

complexa. 
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 Iniciaremos nossa apresentação com a pesquisa de Arantes (2000) que se propôs 

a uma investigação acerca da afetividade e da moralidade humana. Tal estudo foi muito 

interessante porque os (as) professores (as) que participaram respondendo questões após 

a leitura de um conflito moral que envolvia o uso de drogas por um estudante na escola 

foram divididos em três grupos, tendo estes que vivenciar diferentes estados 

emocionais: experiências que envolviam estados emocionais “positivos”, “negativos” e 

o terceiro grupo não foi exposto a nenhum tipo de estado emocional. A conclusão de 

Arantes foi a de que os indivíduos são influenciados por seus estados emocionais 

porque os que vivenciaram experiências positivas tenderam a propor um 

comprometimento por parte da professora, já os que vivenciaram experiências negativas 

propuseram a não interferência da professora nesse tipo de conflito e o grupo 

considerado neutro por não ter vivenciado previamente nenhum tipo de experiência 

permaneceu entre os outros grupos. 

 Uma outra pesquisa é a de Puppo (2007) que muito contribuiu para este estudo 

que ora se apresenta. A proposta baseava-se na análise de elementos acerca do juízo dos 

participantes diante de conflitos de gênero e de violência. Noventa e seis adolescentes 

contribuíram para que tal pesquisa se concretizasse; exatamente a mesma quantidade de 

meninas e de meninos da 7ª série do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio de 

escolas públicas e privadas. O enredo apresentado abordava um conflito no ambiente 

escolar onde um grupo de estudantes insultava um sujeito presente. Os (As) estudantes 

participantes da pesquisa foram motivados a se posicionarem diante do conflito e 

indicarem o que teria sentido o sujeito insultado opinando sobre como teria ocorrido o 

fato se o gênero fosse o inverso. Esclarecemos que as meninas responderam o 

questionário com personagens femininas e os meninos com personagens masculinas. 

Um dos resultados levou a autora à conclusão de que, apesar dos dois grupos terem 

proposto resoluções diversificadas não baseadas na agressão, não apresentaram o 

diálogo como forma de resolução do conflito. As diferenças entre as representações dos 

meninos e das meninas foram significativas, pois ao relatarem o que esperavam do sexo 

oposto, mostraram ter visões distorcidas do sexo em questão. 

 A pesquisa de Pinheiro (2009), também selecionada para ser apresentada neste 

trabalho contribuiu de forma bastante significativa para a compreensão do quanto a 

Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento pode enriquecer um estudo. A 

autora tinha como objetivo investigar a existência do valor generosidade através do 



P á g i n a  |  
 

64

papel de regulação exercidos pelos sentimentos morais de culpa e vergonha e pela 

organização dos valores no sistema moral dos (as) jovens que participaram da pesquisa. 

Cento e sessenta estudantes entre meninos e meninas do Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares participaram da pesquisa tendo que responder a três questões que 

envolviam a generosidade a partir dos sentimentos, pensamentos e desejos do 

protagonista da história e de si mesmos. Após a análise dos modelos organizadores 

aplicados pelos (as) participantes e levando em consideração os valores e sentimentos 

presentes, as variáveis sexo e tipo de escola, a autora concluiu que diante do conflito 

moral os (as) participantes integraram valores como amizade e generosidade com a 

presença de sentimentos morais, ficando claro que priorizaram ações de ajuda para com 

o outro. Outra questão que ficou evidenciada é a complexidade do pensamento moral 

humano, uma vez que os valores apareceram relacionados não apenas aos aspectos 

cognitivos, mas também aos sentimentos, desejos, interesses e necessidades. 

 O trabalho de Lemos de Souza (2008) propôs a investigação dos modelos 

organizadores de 400 jovens entre 15 a 21 anos, de ambos os sexos, na resolução de 

conflitos no ambiente escolar envolvendo a perspectiva de gênero. Utilizou como 

instrumento uma situação que envolvia a discriminação sexual nas relações entre 

meninos e meninas com questões que se referiam aos pensamentos, sentimentos e ao 

dever dos protagonistas da discriminação, ou seja, quem presencia e quem sofre. 

 Analisando as respostas dos (as) participantes, o autor chega à conclusão de que 

as representações de gênero configuram diferentes modelos organizadores na resolução 

do conflito, sendo diferentes os modelos atribuídos aos meninos e às meninas. Houve 

uma interpretação da situação a partir do sexo das protagonistas da situação. Houve 

referência às relações de amizade, ao direito de ser, à vergonha e à preservação da 

identidade sexual e de gênero, ao cuidado com que sofre a discriminação e à decepção 

para com os amigos que praticam a discriminação. 

 A pesquisa dos autores Vasconcelos, Bellotto e Endo (2007) teve como objetivo 

identificar significações abstraídas por estudantes de 2ª a 4ª séries do ensino 

fundamental acerca da indisciplina em salas de aula. Tal estudo contou com a 

participação de 40 estudantes: 20 da 2ª série e 20 da 4ª de uma escola pública, de ambos 

os sexos. Foram apresentados dois conflitos hipotéticos evidenciando situações de 

indisciplina na sala de aula. As respostas foram analisadas a partir dos elementos, 

significados e as implicações entre estes. 
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A análise dos elementos indicou principalmente que a maior parte dos 

participantes, direta ou indiretamente, desaprova os atos "indisciplinados" retratados nos 

conflitos e que são frequentes as ações dirigidas no sentido de evitar a incidência do ato 

"indisciplinado”, identificados majoritariamente nos modelos apresentados por 

estudantes da 4ª série. Tais resultados levaram os autores a concluírem, dentre outros 

fatores, que os modelos abstraídos por ambos os grupos (2ª e 4ª série) revelaram 

regularidades e diversidade nos raciocínios presentes na resolução dos conflitos e que a 

variedade de modelos organizadores identificados evidencia a importância dos 

conteúdos afetivos e socioculturais na construção dos argumentos relacionados aos 

julgamentos morais.  

 O estudo realizado por Trevisol (2002) se propôs a pesquisar como crianças 

entre oito e catorze anos organizam e julgam, a partir de uma história, uma faceta do 

conhecimento social: os direitos das crianças. Os resultados obtidos confirmam o 

pressuposto de que a compreensão de um determinado conteúdo social representa uma 

atividade de significação e ressignificação desses conteúdos pelo envolvido. O estudo se 

baseia numa amostra composta de 60 participantes, tendo tido como instrumento para a 

coleta de elementos, uma história envolvendo uma situação-problema com o foco 

"direitos das crianças”, mais especificamente o direito à educação e à proteção no 

trabalho. Os resultados encontrados revelam que os (as) participantes apreendem, 

organizam e julgam o conteúdo social dos direitos das crianças de diferentes formas. 

Identificaram-se diversos modelos organizadores e sub-modelos. Cada um deles 

representa uma determinada forma de pensar e organizar o conteúdo social dos direitos 

das crianças. Não foram encontradas diferenças específicas na organização desses 

modelos, levando em consideração cada uma das faixas etárias, mas a autora verificou 

que o lugar de análise em que o (a) participante se coloca para efetuar a leitura da 

realidade representa um fator importante na significação e no julgamento de 

determinado contexto, na organização dos elementos, significados e implicações que 

compõem os Modelos Organizadores de Pensamento. Esse lugar representa um marco 

diferencial na forma como ele compreende e significa os acontecimentos. A autora 

considera esse fator relevante, visto que sua amostra consistiu de participantes que não 

vivenciaram em seu cotidiano a ausência da garantia de seus direitos. Não havendo 

vivência e significação desse conteúdo, logo os elementos considerados para avaliá-lo 
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são representativos do que os envolvidos conseguiram organizar a partir do que 

ouviram, leram ou tomaram conhecimento por outras vias de acesso. 

 A pesquisa de Krokoscz (2005) teve como objetivo investigar os Modelos 

Organizadores do Pensamento aplicados por um grupo de docentes diante da resolução 

de um conflito envolvendo estudantes portadores do HIV, bem como os valores 

presentes em tais modelos. Participaram da pesquisa 83 educadores de escolas públicas 

e privadas de Educação Infantil e Ensino Fundamental dos municípios de São Paulo e 

Cajamar. O instrumento foi elaborado a partir de situações vivenciadas por 23 

profissionais, resultando em três questionários com sete questões que abordavam os 

temas: os riscos de transmissão do HIV, as dificuldades de aprendizagem dos (as) 

estudantes portadores do vírus e a inclusão destes (as) na escola. Foram analisados os 

pensamentos e ações descritas por 60 participantes e verificou-se a variedade de 

representações nos modelos elaborados, o que possibilita discussões acerca das práticas 

escolares no que tange a situações do cotidiano escolar envolvendo estudantes 

portadores do HIV. 

 Outro estudo interessante foi o de Stach-Haertel (2009) que buscou investigar 

crenças e valores referentes à socialização de gênero a partir das representações de 

adolescentes de camadas populares urbanas. Participaram da pesquisa pouco mais de 

duzentos jovens entre 11 e 15 anos de idade, de ambos os sexos da rede pública 

municipal de São Paulo que tiveram acesso a dez afirmações incompletas que em sua 

primeira parte sugeriam associações a papéis sociais, tanto em relação às feminilidades 

quanto às masculinidades complementadas por conflitos de interesses por pares de sexo 

oposto e de mesmo sexo. Os resultados demonstraram que, apesar de meninos e 

meninas reconhecerem o mundo composto por seres sexuados, o fazem sem estabelecer 

juízo de valor, mas que especialmente a partir dos treze anos, parte dos (as) jovens 

iniciam a suspensão da igualdade natural entre os sexos, estabelecendo hierarquias e 

evidenciando valorações dos papéis sociais relativos ao gênero. 

 Affonso deu sua contribuição a partir de dois estudos, o primeiro, realizado em 

2003, tinha como objetivo discutir o papel dos valores e crenças no funcionamento 

psicológico do sujeito diante da construção de novos conhecimentos ou modelos de 

entendimento da realidade. O tema escolhido foi a prática avaliativa de educadores (as), 

ficando evidente, a partir dos resultados, que os valores e crenças influenciam a 



P á g i n a  |  
 

67

organização dos sistemas perceptivos, cognitivos, socioculturais e afetivos diante da 

interpretação de novas situações e proposta de ações. Em sua pesquisa realizada em 

2008, avançou a partir de seu primeiro estudo, ou seja, partindo da premissa da 

influência dos aspectos afetivos no processo de construção do conhecimento, teve como 

objetivo discutir as relações entre a afetividade e a cognição na organização do 

pensamento humano. A investigação buscou identificar a influência que os estados 

emocionais do sujeito podem exercer na forma como seu pensamento se organiza para 

interpretar e solucionar um conflito de natureza ética. Foi desenvolvida uma dinâmica 

entre os (as) participantes para que fossem imersos (as) em estados emocionais 

específicos, sendo solicitado posteriormente que propusessem uma resolução a um 

conflito envolvendo violência de gênero, o que possibilitou indícios das influências 

exercidas pelos padrões culturais de conduta masculinos e femininos. 

 As pesquisas aqui apontadas representam apenas alguns dos exemplos de 

estudos que se utilizaram da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento e nossa 

intenção em apresentá-las é demonstrar o quanto tal Teoria pode contribuir no campo da 

Psicologia Moral e na compreensão da complexidade humana em todos os seus 

aspectos. 

 Um estudo baseado na Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento 

propõe a abrangência da complexidade humana, pois valoriza as irregularidades na 

medida em que valoriza os elementos apresentados por cada participante, dando-nos 

subsídios para compreendermos a organização do sistema moral dos indivíduos que 

participam da pesquisa. Valorizar a especificidade de cada participante faz toda a 

diferença, uma vez que a organização do modelo dependerá dos elementos abstraídos e 

de suas significações. 

 Em relação a um conflito permeado pela discriminação racial, consideramos 

imprescindível a valorização de aspectos levados em consideração pela Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento, tais como: a compreensão do modo como o 

participante pensa a realidade, pois os aspectos sociais, culturais, valores, sentimentos e 

princípios estão presentes no processo de abstração dos elementos que constituem a 

realidade projetada, bem como os significados atribuídos; outro fator relevante é que tal 

teoria propõe a construção de um conflito que se aproxime da realidade vivida pelos (as) 

próprios (as) participantes, o que promove maior possibilidade de envolvimento destes 
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(as). A valorização das regularidades e as não regularidades é outro ponto extremamente 

relevante na medida em que possibilita a construção de modelos não baseados em 

concepções prévias, ou seja, ao iniciarmos o estudo, não temos a menor pista de onde 

vamos chegar porque a singularidade e a diversidade de pensamentos diante da 

realidade são imprescindíveis para a elaboração dos modelos.  

 Acreditamos na imensa contribuição de tal Teoria para o tema exposto nesta 

pesquisa na medida em que, compreendendo os modelos elaborados pelos (as) 

participantes, frutos das abstrações feitas e significações, possamos também refletir 

acerca de possibilidades na tentativa de oferecer subsídios para que educadores (as) 

possam intervir em conflitos de tal natureza no sentido de promover as devidas 

reflexões nos (as) estudantes para que estes consigam lidar em tais situações, bem como 

serem capazes de assumir posições de sujeitos que percebam no respeito pela 

diversidade, um caminho para o enriquecimento pessoal e o pleno exercício da 

cidadania. 

 Seguiremos nossa pesquisa apresentando aquilo que pudemos abstrair de tudo o 

que nos foi apresentado, deixando evidente que a nossa contribuição também está 

pautada em elementos revestidos de significações durante o processo de investigação. O 

quadro teórico se encerra para dar lugar às devidas elucidações quanto ao 

desenvolvimento de nosso estudo. 
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PARTE II – DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

CAPÍTULO V 

PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

 

5.1. Problematização e objetivos 

 
 Partindo do quadro teórico e do pressuposto de que ao definirmos a prática da 

discriminação racial como um tipo de violência moral, não temos a intenção de 

simplificar ou mesmo reduzir a uma teorização rígida a partir apenas de estudos 

teóricos, esclarecemos que nossa intenção é ampliar a análise deste estudo 

disponibilizando atenção especial ao caráter complexo do ser humano. Buscaremos nos 

aproximar de sua totalidade e tentaremos abranger a riqueza de variáveis presentes nas 

relações interpessoais ao considerarmos o sujeito nas suas potencialidades em relação 

aos pensamentos, sentimentos, emoções, valores e atitudes. 

 Como já explicitado acerca da escolha da Teoria dos Modelos Organizadores do 

Pensamento como referencial teórico-metodológico para o alcance de nossos objetivos 

com este estudo, ressaltamos a necessidade de uma investigação mais minuciosa acerca 

do funcionamento psíquico do ser humano. Pretendemos, a partir da análise dos 

resultados, encontrar características nas representações de cada participante da pesquisa 

de forma a destacar certas regularidades, mas valorizando também as inevitáveis 

irregularidades visto que as representações são processos únicos, resultado das 

peculiaridades presentes na constituição humana. 

 Foi apresentado aos participantes um conflito dividido em três situações e em 

cada uma das situações foram elaborados questionamentos que lhes ofereciam a 

oportunidade de expor a sua representação sob os aspectos relacionados aos 

pensamentos, sentimentos e ações de Ismael (vítima da discriminação), Paulo1 

                                                 
1 Apesar de termos solicitado que os sujeitos se posicionassem a partir das perspectivas dos protagonistas 
do conflito em todas as perguntas, os modelos foram elaborados centrados na figura de Ismael. Tal opção 
deve-se ao fato de que nem todos os sujeitos se referiram a Paulo e também por não termos encontrado 
elementos suficientes e significativos para empreendermos uma análise a partir da perspectiva de Paulo. 
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(personagem que pratica a discriminação) e Taiane2 (personagem que surge na terceira 

situação e que oferece ajuda a Ismael). As referidas situações serão apresentadas a 

seguir. 

Podemos sintetizar o problema geral a ser investigado da seguinte forma: 

“Quais as representações que estudantes do Ensino Fundamental 

apresentam da discriminação racial no âmbito escolar”? 

 “Quais as relações entre os sentimentos/ pensamentos e as estratégias de 

ações propostas pelos (as) participantes na resolução do conflito”? 

 A linha de investigação selecionada nos permitiu analisar tais representações a 

partir de três aspectos: os sentimentos e os pensamentos presentes diante das situações 

apresentadas, bem como as possibilidades de estratégias para a resolução do conflito. 

Para uma melhor compreensão do problema central que ora apresentamos, seguiremos 

expondo as etapas percorridas: 

Primeiramente, levantamos os pensamentos atribuídos pelos (as) participantes aos 

protagonistas do conflito. Assim que cada situação era apresentada ao (à) participante, a 

primeira questão proposta solicitava que ele (a) descrevesse os possíveis pensamentos 

de Ismael (vítima da discriminação racial) e Paulo (personagem que comete a 

discriminação). Interessava-nos perceber a representação que os (as) participantes 

tinham daquilo que fazia parte dos pensamentos das personagens envolvidas num 

conflito dessa natureza. 

Em seguida, interessou-nos levantar os sentimentos que foram atribuídos aos 

protagonistas do conflito. Tais elementos foram retirados da segunda questão, pois esta 

solicitava que o (a) participante se posicionasse quanto aos possíveis sentimentos de 

Ismael e Paulo. 

De posse dos pensamentos e sentimentos, promovemos o levantamento das 

estratégias apontadas para a resolução do conflito que foram apresentadas pelos (as) 

participantes. A última questão referia-se às possíveis ações de Ismael e Paulo na 

tentativa de resolução do conflito. Este foi o nosso ponto de partida, através das 

                                                 
2 Assim como nas situações 1 e 2, apenas as representações associadas a Ismael foram levadas em 
consideração. Na situação 3, os elementos relacionados a Taiane são desconsiderados para a elaboração 
dos modelos pelas mesmas razões mencionadas em relação ao Paulo. 
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regularidades encontradas nas representações dos (as) estudantes, elaboramos os 

Modelos Organizadores que serão apresentados oportunamente.  

Enfim, buscamos estabelecer as possíveis relações entre os pensamentos/ 

sentimentos com as estratégias de ações propostas pelos (as) participantes. Através do 

percurso proposto, pretendemos analisar a relação existente entre a natureza da ação 

proposta com os pensamentos e sentimentos provocados, informação riquíssima na 

elaboração de nossa análise que vislumbrou identificar evidências de determinados 

sentimentos e/ou pensamentos apresentados causarem atitudes específicas. 

Analisando tais relações, acreditamos poder contribuir para que educadores e 

educadoras possam refletir e encontrar possibilidades de intervenções diante de 

conflitos dessa natureza.  

 

5.2. Participantes 

 

 Com o objetivo de investigar as inter-relações no âmbito escolar, realizamos o 

estudo com estudantes de duas escolas públicas, uma municipal e outra estadual. A 

opção por escolas públicas em detrimento da escola privada deve-se ao fato de 

representarem os ambientes aos quais dedico meus esforços profissionais. Apesar da 

diversidade cultural e étnico-racial ser uma característica da constituição de nosso país, 

não podemos negar o abismo provocado pela desigualdade social promovendo uma 

maior concentração de estudantes negros (as) nas escolas públicas, onde mesmo 

pertencendo a grupos sociais de condições semelhantes ao das crianças não negras, 

sofrem a discriminação racial tanto quanto se convivessem com crianças de grupos 

sociais distintos.  

Nosso estudo contou com a participação de 120 estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental, a qual foi dividida da seguinte forma: 60 realizadas na escola municipal e 

60 na escola estadual, ambas localizadas na região Oeste de São Paulo sendo 30 

participantes do sexo feminino e 30 do sexo masculino de cada escola. Tais divisões 

foram determinadas para que pudéssemos contar com o equilíbrio nos resultados, bem 

como para possíveis comparações de gênero. 
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Tabela 1. Distribuição dos (as) participantes da pesquisa em relação ao sexo e rede de ensino. 

 ESCOLA 
ESTADUAL 

ESCOLA 
MUNICIPAL 

TOTAL 

MASCULINO 30 

 

30 60 

FEMININO 30 

 

30 60 

TOTAL 60 

 

60 120 

 

5.3. A construção do instrumento de pesquisa 

 

 Ao definirmos a problemática da investigação, refletimos acerca das estratégias 

para que alcançássemos as respostas das questões levantadas. Como já mencionado, a 

Teoria dos Modelos Organizadores foi utilizada como instrumento teórico-

metodológico para que conhecêssemos as representações elaboradas pelos (as) 

participantes diante de uma situação permeada pela discriminação racial. 

 Nossa primeira preocupação foi a de apresentar uma situação que não fosse fruto 

de nossa própria imaginação ou experiência, mas que fosse elaborada a partir de 

elementos extraídos da realidade vivenciada no universo escolar. 

 O primeiro passo foi propor que estudantes com idade entre 11 e 14 anos 

expusessem situações de forma bastante detalhada em que tivessem vivido ou mesmo 

presenciado a discriminação racial. Das respostas apresentadas surgiram elementos 

interessantes que foram somados a uma situação real ocorrida com um grupo de 

estudantes de 7º ano numa escola municipal da cidade de São Paulo. 

 Neste primeiro momento, contamos com a participação de 59 estudantes entre 

meninos e meninas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As situações apresentadas 

referiam-se desde a circunstâncias vividas até as presenciadas, relatando situações 

ocorridas no ambiente escolar e fora dele.  
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Dentre os que expuseram situações ocorridas no ambiente escolar, muitos 

relatavam a própria situação e percebemos que quando a discriminação ocorria de forma 

explícita, alguns colegas da vítima também se referiam ao mesmo conflito. 

Ocorreram, durante o exercício, duas peculiaridades onde duas garotas que ao 

relatarem a própria história, começaram a chorar e ao serem indagadas pela reação 

apresentada, declararam não suportarem as discriminações que sofriam e que pensar no 

assunto as faziam sofrer. 

Uma das garotas lembrou-se da discriminação que sofria desde a 4ª série do 

Ensino Fundamental I, das inúmeras ofensas em virtude da cor da sua pele, relata que 

não desejava voltar à escola, que sentia enorme desgosto ao chegar à sala de aula e ser 

ofendida e que, muitas vezes, dizia à mãe que estava doente. Atualmente, estudante do 

7º ano do ensino Fundamental, afirmou ser discriminada até hoje e diz não ver 

vantagem em ser negra, sentindo vontade de morrer. 

Uma outra garota do 6º ano, contou a própria história, descreveu todos os 

apelidos e xingamentos que recebe, além de afirmar que não conta a ninguém porque 

tem vergonha e só o fato de falar no assunto a faz sofrer muito. 

Todas as denominações pejorativas encontradas no conflito utilizado como 

instrumento de pesquisa foram retiradas dos relatos apresentados. Uma situação 

presenciada pela pesquisadora ofereceu elementos para a construção do conflito: uma 

aula na sala de leitura diante da proposta de ouvirem uma música para uma atividade 

futura, ao apagar as luzes, um dos estudantes começa a rir dizendo não enxergar o 

colega por este ser negro. A circunstância leva o garoto negro ao constrangimento pela 

reação dos demais, exigindo uma atitude da professora. 

De posse de tais elementos, construímos uma história que foi dividida em três 

situações, em que um garoto é alvo de discriminação racial na escola. A partir de cada 

situação, o (a) participante era convidado a responder questões por escrito e 

individualmente. Cada participante somente respondia uma questão após ter respondido 

a anterior e tinha acesso a cada situação somente após ter respondido todas as questões 

da situação anterior. 

Apresentamos a seguir cada situação da história e as questões que lhe 

sucederam: 
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SITUAÇÃO 1 

 

Numa escola da Prefeitura do Município de São Paulo, durante a aula de 

História na 6ª série E, a professora Marina pediu às (aos) estudantes que se sentassem 

no chão formando um círculo; explicou que deveriam realizar uma atividade após 

ouvirem a música que ela havia selecionado. Assim que todos e todas se organizaram, 

a professora ligou o som e apagou as luzes. 

Após alguns instantes, Ismael, um dos poucos alunos negros do grupo, 

levantou-se e caminhou em direção à professora. Contou a ela que Paulo, que estava 

sentado do outro lado do círculo, não parava de apontar-lhe o dedo e dar risada, sem 

que ele (Ismael) soubesse o motivo. 

A professora desligou o som, acendeu as luzes e foi conversar com Paulo que, 

ao ser questionado sobre o motivo da risada, ficou calado demonstrando estar 

assustado. Como não respondia, Gabriel, que estava sentado ao seu lado, contou à 

professora que Paulo estava dizendo que quando as luzes foram apagadas, Ismael 

havia desaparecido; dizia e se divertia dizendo que Ismael não podia ser visto no 

escuro por causa da cor de sua pele. 

 

1. O que você acha sobre esse fato? Explique com detalhes como você vê essa 
situação.  

 

2. O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Paulo? Por quê? 
Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

 

3. Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Paulo? Por quê? 
Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

 

4. O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Paulo? 

Por quê? Explique com detalhes sua resposta 
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SITUAÇÃO 2 
 

Assim que Gabriel explicou a razão das risadas de Paulo, todos e todas 

olharam para Ismael, que já estava bastante envergonhado, ficando ainda mais 

quando a maioria das (os) colegas começou a rir do que Paulo havia dito. 

Marina, a professora da sala, determinou que todos e todas parassem de rir e 

iniciou uma conversa sobre a discriminação racial. Começou dizendo sobre a 

melanina, pigmento responsável pela cor da pele, cabelo e olhos, até que Cristina, 

uma das alunas do grupo, disse bem alto que os negros só serviam para serem 

escravos e que ela e sua família gostariam de ter muitos escravos. A professora então 

explicou sobre a escravidão e completou dizendo que ela e sua família jamais teriam 

escravos nos dias de hoje, porque os africanos e seus descendentes lutaram muito por 

sua liberdade. Taiane, também aluna do grupo, pediu para falar e contou sobre as 

ofensas sofridas por Ismael durante as aulas e os intervalos. Disse que ele era xingado 

e apelidado de macaco, que seu cabelo servia para lavar louça, sabonete de mecânico, 

suquinho de asfalto, neguinho da meia-noite, urubu torrado, carvão, toalha de 

mecânico, saci-pererê e outros. Enquanto ela dizia, muitas (os) riam, até que Ismael, 

após tanta humilhação, começou a chorar. 

 

5. O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Paulo? Por quê? 
Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

 

6. Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Paulo? Por quê? 
Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

 

7. O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Paulo? 
Por quê? Explique com detalhes sua resposta. 
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SITUAÇÃO 3 
 

Assim que Ismael começou a chorar, todos e todas fizeram um silêncio e 

ficaram preocupados. Tocou o sinal para a troca de aulas e a professora pediu ao 

Ismael que a acompanhasse, conversou com ele sobre a luta de seus ancestrais, que a 

discriminação era fruto da ignorância e que o grupo de professoras (es) pensariam 

num projeto para que as (os) estudantes conhecessem a verdadeira história da 

resistência negra para pôr fim à discriminação e ao preconceito. Ismael se acalmou e 

voltou para a sala, mas não voltou para a escola no dia seguinte. Taiane, que além de 

solidária ao sofrimento de Ismael, era também sua vizinha, soube pela mãe do amigo 

que ele já não desejava ir à escola, recusava-se a voltar para ser humilhado como 

sempre. Taiane não se conformou. Ela não achava justo que alguém perdesse um ano 

de estudo por causa da falta de informação e atos cruéis de outros. Decidiu ir até a 

casa de Ismael e o encorajou a voltar e lutarem juntos pelo fim daquela situação. 

Foram para a escola, conversaram com os professoras (es) e a direção e decidiram 

iniciar um trabalho de esclarecimento e pesquisa sobre a cultura africana, a História 

da África Antiga e a resistência da população negra. Era o início de uma nova luta. 

 

8. O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Taiane? Por quê? 
Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

 

9. Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Taiane? Por quê? 
Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

 

10. O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Taiane? 
Por quê ? Explique com detalhes sua resposta. 

 

 A partir das respostas a cada uma das perguntas realizadas, pudemos elaborar 

modelos da representação que os (as) participantes têm da discriminação racial. Não 

encontramos respostas favoráveis à prática da discriminação racial, mas pudemos 

perceber que para alguns, tal atitude pode ser considerada apenas uma brincadeira que 

não deva ser levada a sério.  
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Tal visão é bastante comum no âmbito escolar quanto às práticas da 

discriminação racial. Tais procedimentos, muitas vezes, nem são consideradas ações 

que visem a discriminação, mas simples brincadeiras sem intenções nocivas. Entretanto, 

esta é mais uma razão da relevância de tal trabalho, pois independentemente da intenção 

daquele que discrimina, os efeitos causados no sujeito discriminado são prejudiciais e 

educadores (as) precisam estar preparados (as) para as necessárias intervenções. 

 A cada situação, tivemos a preocupação de oferecer a oportunidade de cada 

participante expressar-se a partir de seus pensamentos, sentimentos e ações. Tal 

proposta advém dos princípios presentes no próprio referencial teórico. Já foi 

explicitado que a Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento pressupõe a 

valorização do indivíduo em sua totalidade e, caso tivéssemos optado por questões que 

suscitassem respostas que recorressem ao aspecto do “dever”, não encontraríamos a 

riqueza de possibilidades de análises porque tenderíamos a uma padronização das 

respostas, visto que talvez os (as) participantes buscassem responder de acordo com o 

que se espera a partir do que se considera moralmente correto e não ao que realmente 

ocorre diante do conflito.   

A Teoria dos Modelos Organizadores nos possibilitou a construção do problema 

de investigação no decorrer do processo e o que suscitou maior inquietação centralizou-

se nas últimas questões de cada situação que propunha justamente que cada indivíduo 

apresentasse uma estratégia para resolver o conflito apresentado. Por esta razão, a nossa 

investigação centrou-se na perspectiva da ação, buscando, posteriormente, atrelar-se aos 

sentimentos presentes e às possíveis relações entre os dois aspectos.3 

 

5.4. Procedimentos para a coleta de informações 

 

 Primeiramente realizamos um estudo-piloto com um grupo de estudantes do 8º 

ano da escola estadual para que fizéssemos possíveis correções no instrumento 

utilizado. 

                                                 
3 Optamos por considerar apenas os sentimentos na relação com as propostas de ações por verificarmos a 
proximidade entre as respostas referentes aos sentimentos e aos pensamentos, não nos oferecendo dados 
significativos para tal análise.  
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A coleta dos elementos foi realizada em maio de 2009 na escola municipal e nos 

meses de junho e setembro de 2009 na escola estadual. A coleta na escola estadual foi 

realizada em dois dias devido ao processo experimentado na escola municipal, 

demonstrando a dificuldade em administrar a entrega de cada questão a muitos alunos 

de uma só vez. Por esta razão resolvemos dividir o grupo. Na escola municipal, 

realizamos em dois momentos no mesmo dia: dividimos em grupos de 30 participantes 

numa mesma sala. Já na escola estadual, realizamos também em dois momentos no 

mesmo dia, grupos de 15 estudantes e, posteriormente em mais dois grupos de 15 cada. 

A distância considerável entre os meses em que a coleta foi realizada na escola estadual 

deve-se ao fato de que precisávamos respeitar o calendário escolar cujo recesso foi 

prorrogado por causa dos casos alarmantes da gripe A e, na volta, os docentes tiveram 

dificuldades em cederem suas aulas porque se encontravam atrasados na aplicação de 

seus conteúdos. 

A coleta dos elementos nas duas escolas foi realizada pela própria pesquisadora, 

na sala de aula, na presença dos professores (as). Cada participante respondia as 

questões por escrito e individualmente. 

Antes de iniciarmos a coleta propriamente dita, explicamos às (aos) estudantes 

que se tratava de uma pesquisa e que estavam sendo convidados a colaborar, não sendo, 

portanto, obrigados a participar. Os (As) participantes apresentaram disposição em 

contribuir e foram, em seguida, orientados sobre como deveriam proceder. Explicamos 

que seria de extrema importância que fossem o mais detalhista possível em suas 

respostas e que respondessem de acordo com suas próprias opiniões. Foram avisados 

(as) de que não precisariam se identificar com seus próprios nomes, podendo colocar 

suas iniciais ou pseudônimos, além de indicar a escola em que estudavam, bem como 

sua idade e sexo. 

As situações e as perguntas foram entregues a cada estudante conforme iam 

respondendo a anterior para que não tivessem acesso às perguntas seguintes, nem 

mesmo às seguintes situações. Todos e todas se mostraram bastante interessados (as) na 

exposição de suas opiniões e apenas duas respostas foram deixadas em branco por 

estudantes diferentes, ambos da escola estadual. 

Após a coleta, todas as respostas foram digitadas e organizadas em tabelas 

divididas por situações facilitando a visualização das representações de cada 

participante. 
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5.5. Procedimentos para análise dos elementos 

 Seguindo os pressupostos da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento, 

nossa análise iniciou-se pela busca de elementos abstraídos e retidos como 

significativos para cada participante, os significados por eles atribuídos a cada um 

desses elementos, bem como as relações e/ou implicações estabelecidas entre eles. 

 Optamos por iniciar o levantamento a partir da última questão de cada situação 

que exigia que o (a) participante apresentasse possíveis maneiras de se resolver o 

conflito, ou seja, a questão que evidenciava a ação. Diante de tal escolha, percebemos a 

riqueza de informações que se apresentavam para nossas análises, encontramos algumas 

regularidades que nos possibilitaram unir determinadas respostas e irregularidades entre 

grupos de respostas que nos possibilitaram extrair modelos.  
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CAPÍTULO VI 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS ELEMENTOS 

 

6.1 Apresentação dos Modelos Organizadores do Pensamento 

 

 Como já apresentada, a Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento foi 

utilizada como referencial teórico-metodológico para a análise dos elementos obtidos 

através das respostas dadas por cada estudante participante da presente pesquisa. Não 

foram estabelecidas categorias pré-determinadas, mas uma tentativa de extrair os 

modelos aplicados pelos mesmos. 

Como já explicitado anteriormente, o instrumento de pesquisa foi construído a 

partir de uma situação-problema dividida em três momentos: a primeira situação 

composta por quatro perguntas, a segunda e a terceira situações por três perguntas, 

totalizando dez perguntas que foram respondidas paulatinamente assim que se concluía 

a resposta da anterior. 

 A primeira questão da situação 1 solicitava que o (a) participante se posicionasse 

diante dela perguntando sua opinião acerca do fato. As demais perguntas seguiram a 

seguinte ordem: o (a) participante deveria expor o que cada personagem envolvida nas 

situações havia pensado, sentido e também como deveria ter agido. 

 O percurso da análise seguiu a lógica de extrair os modelos a partir das respostas 

dadas às questões relacionadas às ações, ou seja, o que deveriam fazer as personagens 

envolvidas. Posteriormente, foi realizada uma tabela em que se evidenciavam os 

modelos elaborados por cada participante nas três situações e então realizado um 

cruzamento para análise de uma possível relação na elaboração dos modelos nas 

diferentes situações. 

 

6.1.1. Modelos elaborados nas situações 1, 2 e 3 

 Da intensa leitura dos protocolos respondidos pelos (as) estudantes foram 

extraídos quatro modelos para as situações 1 e 2 e dois modelos para a situação 3. Os 

agrupamentos foram realizados a partir da observância dos elementos apresentados 
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como significativos, bem como as relações e/ou implicações entre eles. Nas situações 1 

e 2 foi necessária a criação de sub-modelos para que facilitasse a compreensão e 

agrupamento das regularidades entre as respostas. Por uma questão de organização, 

apresentaremos os modelos elaborados para cada situação e, posteriormente os sub-

modelos das situações 1 e 2. 

 

Situações 1 e 2 

 

Organograma 1. Representação da organização dos modelos elaborados nas situações 1 e 2 

 

 

 

A partir das situações 1 e 2, pudemos elaborar os mesmos modelos: o primeiro, 

centrado na ideia de que Ismael não deveria reagir; o segundo modelo, indica que 

Ismael deveria recorrer a terceiros na resolução do conflito; o terceiro defende a 

proposta de que Ismael deveria resolver o conflito de forma violenta; e o quarto, propõe 

a resolução pacífica do conflito. 

 

 

 

MODELO 4 
Ismael deveria 

enfrentar a situação e 
resolver o conflito 

pacificamente. 

MODELO 3 
Ismael deveria 

resolver o conflito 
violentamente 

MODELO 2 
Ismael deveria ter 

recorrido a terceiros na 
resolução do conflito 

 

MODELO 1 
Ismael não 

deveria reagir

 
SITUAÇÕES 

1 E 2 
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Situação 3 

 

Organograma 2. Representação da organização dos modelos elaborados na situação 3 

 

 

 

 A situação 3, assim como as outras, foi analisada a partir da questão referente à 

ação, tendo sido extraídos das regularidades das respostas dois modelos organizadores 

em que, ou Ismael aparecia na perspectiva passiva, onde não demonstrava disposição 

em enfrentar o conflito, muitas vezes desejando transferir a terceiros a solução do 

mesmo simplesmente deixando de ir à escola para não viver a realidade que se 

apresentava, ou aparecia na perspectiva ativa, onde ele se apresentava disposto a agir 

com o objetivo de transformar a realidade vivida por ele. A imagem acima representa os 

modelos extraídos. 

 

6.1.2. Sub-modelos elaborados a partir das situações 1 e 2 

 

 A partir de agora, apresentaremos os sub-modelos elaborados a partir dos 

modelos das situações 1 e 2, bem como a descrição de cada um deles para que possamos 

compreender as especificações da cada representação empreendida pelos (as) 

participantes. 

 

 

 
SITUAÇÃO 3 

Modelo 1 
Ismael aparece na 

perspectiva passiva 

Modelo 2 
Ismael aparece na 
perspectiva ativa 
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Organograma 3. Representação da organização dos sub-modelos do modelo 1 - Situações 1 e 2 

 

 

 

 Analisando as imagens, podemos perceber que o modelo 1 centra-se na 

convicção de que Ismael não deveria reagir diante do fato, entretanto, cada sub-modelo 

apresenta a proposta de uma “não-reação” partindo de perspectivas diferentes. No sub-

modelo 1A, Ismael não deveria reagir porque reconhece seu valor, identifica-se com os 

aspectos positivos de sua identidade e, portanto deve ignorar tais desrespeitos; o sub-

modelo 1B apresenta características contrárias em relação ao sub-modelo anterior, pois 

Ismael não reage movido por um sentimento de indiferença diante do acontecimento 

devendo simplesmente aceitar o pedido de desculpas de Paulo (o estudante que 

promove a discriminação); no sub-modelo 1C, na representação dos (as) participantes, 

Ismael demonstra ser afetado pelos sentimentos de vergonha e humilhação; e o sub-

modelo 1D apresenta o desejo de Ismael de fugir da situação, a qual não enfrenta e, por 

não suportá-la, pretende desaparecer. 

 

 

 

 

Sub-modelo 
 1D 

Fuga 

Sub-modelo 
1C Sente-se 
humilhado/ 
vergonha 

Sub-modelo 
1B 

Indiferença 

Sub-modelo 
 1A 

Reconhece seu 
valor  

Modelo 1 
Ismael não 

deveria reagir
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Organograma 4. Representação da organização dos sub-modelos do modelo 2 - Situações 1 e 2 

 

 

  

No modelo 2, o objetivo central é repassar a resolução do conflito a outrem, 

tendo surgido uma grande diversidade de opções a quem recorrer. As pessoas 

mencionadas como alternativas possíveis foram: professora, pais/responsáveis, agentes 

da direção da escola, pais de Paulo, agentes da polícia ou outros órgãos e ainda, pessoas 

indeterminadas. 

Organograma 5. Representação da organização dos sub-modelos do modelo 3 - Situações 1 e 2 

 

 

Sub-modelo 2 F 
Inderteminado 

Sub-modelo 2 E 
Polícia/ 

Denúncia/ 
Outros órgãos 

Sub-modelo 2 D 
Pais de Paulo 

Sub-modelo 2 C 
Direção da Escola 

Sub-modelo 2 B 
Próprios pais/ 
Responsáveis 

Sub-modelo 
2 A 

Professora 

Modelo 2 
Ismael deveria ter 

recorrido a terceiros

Modelo 3 
Ismael deveria resolver o 
conflito violentamente 

Sub-modelo 3A 
Violência Física 

Sub-modelo 3B 
Violência Verbal 
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O terceiro modelo apresenta como elemento significativo a proposta de que 

Ismael deve reagir, mas através da violência, podendo esta ser física (Sub-modelo 3A) 

ou verbal (Sub-modelo 3B).  

 

Organograma 6. Representação da organização dos sub-modelos do modelo 4 - Situações 1 e 2 

 

 

 Fica evidente no modelo 4 que a representação dos (as) participantes é a de que 

Ismael deve enfrentar e reagir ao conflito pacificamente podendo, em sua defesa, tanto 

utilizar argumentos que recorram à discriminação quanto apenas defender sua 

integridade como ser humano independentemente da utilização de argumentos 

específicos. 

Algumas respostas não puderam ser agrupadas em nenhum dos modelos por não 

apresentarem elementos suficientes e significativos para a devida classificação, sendo 

estes denominados “outros” e apenas duas perguntas não foram respondidas, sendo 

estas denominadas “em branco”. 

 

6.2. Descrição dos Modelos Organizadores do Pensamento referentes às situações 1 

e 2  

 A apresentação dos modelos e sub-modelos através de organogramas teve como 

objetivo organizar os agrupamentos, mas sentimos a necessidade de uma descrição mais 

Modelo 4 
Ismael deveria enfrentar a 

situação e resolver o conflito 
pacificamente 

Sub-modelo 4A
Apresenta elementos que 

dizem respeito à 
discriminação 

Sub-modelo 4B 
Não apresenta elementos 

que dizem respeito à 
discriminação 
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detalhada de cada modelo e sub-modelo com os respectivos exemplos de respostas 

dadas pelos (as) participantes, que é como seguiremos nosso estudo. 

Como já explanado anteriormente, os mesmos modelos encontrados na situação 

1 foram encontrados na situação 2, por esta razão, faremos uma descrição incluindo as 

duas situações, identificando os exemplos com a indicação da respectiva situação. 

 

6.2.1. Modelo 1 - Ismael não deveria reagir 

 

As respostas que foram agrupadas neste modelo apresentaram como elementos 

significativos a premissa de que Ismael (a vítima da discriminação racial na situação 

apresentada aos participantes) não deveria reagir. Ao aplicarem o modelo 1, os (as) 

participantes, geralmente, associaram a “não-reação” a sentimentos negativos, 

entretanto, no sub-modelo 1A percebemos a existência de elementos positivos quando 

relacionados a auto-afirmação, em que é abstraído como significativo o reconhecimento 

de seu próprio valor; já nos sub-modelos 1B, 1C e 1D, presenciamos a atribuição de 

sentimentos negativos, tendo tido como elementos significativos: a indiferença; 

vergonha e humilhação; e fuga respectivamente. 

Reconhecemos, portanto, que ocorreram num mesmo modelo diversos teores da 

perspectiva de “não-reação”, pois, apesar da convicção de que Ismael não deveria 

reagir, não o faria por razões diferentes, por este motivo e para enriquecer a nossa 

análise e dar às peculiaridades a importância que carregam, apresentaremos 

detalhadamente cada um dos sub-modelos de acordo com o que já foi apresentado na 

imagem anteriormente. 

 

Sub-Modelo 1A – Ismael reconhece seu valor 

 

Os (As) participantes que aplicaram o sub-modelo 1A abstraíram como elemento 

significativo a “não-reação” em virtude do reconhecimento de seu valor como negro, 

valorização de sua característica apresentando uma auto-estima elevada.  
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Neste sub-modelo, percebemos a incidência dos temas referentes à 

ancestralidade, ao pressuposto de que era Paulo quem deveria se sentir envergonhado ao 

reconhecer seu erro, ao apelo pelo aspecto igualitário no que tange à garantia de 

direitos, bem como à atitude imponente de Ismael que deveria demonstrar sua segurança 

e fortaleza. 

Salientamos que este sub-modelo é representado pela minoria dos (as) 

participantes. Os exemplos abaixo ilustram o tipo de resposta dada pelos (as) estudantes 

que utilizaram o sub-modelo 1A: 

 

Sujeito WE, 14, FEM, E1, S24 

“Paulo não deveria ter feito isso, mas já que fez, deveria desculpar-se com Ismael por 

tê-lo ofendido e dito para a turma que isso é errado, tentando evitar que isso se 

repetisse. Ismael deveria ouvir e não mostrar-se ofendido ou triste. Não reagindo, 

demonstraria que era forte e igual a todos os outros, que sua cor de pele não o fazia 

superior ou inferior aos outros”.5 

 Percebemos que nesta resposta a estudante transfere a obrigatoriedade de uma 

atitude àquele que promoveu a discriminação, ou seja, era Paulo quem deveria agir, 

reconhecendo seu erro; Ismael, deveria apenas manter-se firme, valorizando suas 

características e ciente de sua igualdade perante a todos. 

 

Sujeito RL, 14, MASC, E1, S2 

“Ismael deveria não ligar e ter orgulho de seus ancestrais. Paulo deveria respeitar os 

ancestrais de Ismael e ter vergonha”. 

 É interessante como nesta resposta percebemos que o sentimento de vergonha é 

associado ao que Paulo fez e não às características de Ismael, causadoras da 

discriminação. Este estudante põe em evidência a importância da ancestralidade. 

                                                 
4 A referência utilizada para identificação dos sujeitos segue o seguinte critério: iniciais do nome do 
sujeito, idade, sexo (masculino, feminino), Escola (E1 corresponde à escola municipal e E2 à escola 
estadual) e Situação (S1 corresponde à Situação 1 e assim sucessivamente até a Situação 3). Tal critério 
foi seguido para preservar a identidade do (a) estudante. 
5 Todas as respostas dadas pelos (as) participantes permanecem da mesma forma como escritas no 
protocolo. 
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Encontramos nas respostas agrupadas neste sub-modelo os seguintes elementos 

abstraídos e retidos como significativos: orgulho por ser negro (a), reconhecimento da 

igualdade entre todos (as), valorização da ancestralidade, valorização das próprias 

características, coragem e força demonstradas por Ismael. 

 

Sub-Modelo 1B – Ismael demonstra indiferença 

 

O elemento abstraído por aqueles que utilizaram este sub-modelo foi 

essencialmente a indiferença diante da situação vivida. É apresentada a convicção de 

que Ismael deveria ignorar o acontecido, fingir que não era com ele ou apenas esperar 

que Paulo reconhecesse sua falha e pedisse desculpas.  

Nestas circunstâncias, Ismael é apresentado como um indivíduo alienado de seu 

próprio contexto, destituído das condições mínimas para qualquer tentativa de ação, fica 

à deriva das próximas ações de Paulo. 

 

Sujeito AN, 14, MASC, E1, S1 

“Naquela ocasião Ismael deveria fazer nada porque ele iria piorar e se sentir mais 

arrasado do que estava”. 

 Percebemos aqui a tentativa de melhorar a situação tentando ignorá-la. A 

representação deste estudante parece indicar que uma atitude neste momento 

contribuiria para chamar mais a atenção para o fato e fazer com que Ismael ficasse pior. 

 

Sujeito RO, 14, MASC, E2, S1  

“Ismael deveria ter falado para a professora deixar pra lá. Paulo deveria ter pedido 

desculpas para Ismael e para a turma”. 

 Esta resposta foi bastante interessante, pois consideramos que a indiferença 

tenha chegado ao seu ponto máximo ao tentar fazer com que até a professora não 

tomasse atitude, além de poder ser considerada uma representação única num conjunto 

de resposta em que a maioria dos (as) participantes recorreu a terceiros para a resolução 

de tal conflito. 
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 Resta-nos refletir sobre as reais intenções em tentar fazer com que a professora 

deixasse de dar importância ao acontecimento. Podemos, inclusive, desconfiar de que 

seria pior se a professora reagisse porque chamaria mais a atenção de toda a turma, 

gerando assim mais constrangimento para o Ismael. 

Os elementos abstraídos e retidos como significativos neste sub-modelo foram o 

desejo de fazer com que o conflito não fosse enaltecido caindo na indiferença total por 

parte do sujeito discriminado. 

 

Sub-Modelo 1C – Ismael apresenta sentimentos de vergonha/ humilhação 

 

 Ao contrário do sub-modelo anterior, no 1C, a representação elaborada é a de 

que Ismael é atingido pelo sentimento de humilhação e vergonha, tendo tido tais 

sentimentos a capacidade de conter todas as possibilidades de ação, tornando-o 

extremamente passivo diante da agressão. 

A não-defesa de si mesmo foi um elemento significativo, como consequência do 

fato de não ter encontrado estímulos e coragem para se posicionar perante o grupo que 

aparentemente apoiava as atitudes de Paulo.  

 

Sujeito JA, 14, FEM, E1, S1 

“Ismael ficou sem reação por ter sido humilhado no meio de toda a classe. Paulo deu 

risada de seu colega”. 

 

Sujeito JU, 14, FEM, E1, S1 

“Ismael ficou um pouco envergonhado, mas acho que estava se sentindo normal. Acho 

que Paulo pediu desculpas para ele logo depois”. 

 

 Percebemos, através desta representação, que apesar do sentimento de vergonha 

ter aparecido, a estudante parece considerar como um acontecimento natural nas 

relações interpessoais. 
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Sub-Modelo 1D – Ismael apresenta desejo de fuga 

 

 Este sub-modelo pressupõe o desejo da fuga, possivelmente provocado pelo 

medo e insegurança. Tais elementos aparecem como significativos na medida em que 

Ismael não reage diretamente, mas sai da sala, da frente de todos (as) que o humilharam. 

A incapacidade de se posicionar diante do fato faz com que simplesmente desista de 

vivenciar aquele momento naquelas circunstâncias. 

  

Sujeito KA, 13, FEM, E1, S2 

“Ismael deveria ter sumido para bem longe. Paulo deveria ter ido atrás e pedido 

perdão”. 

 

Sujeito FO, 14, MASC, E2, S2 

“Deveria ir para outra escola, porque ali tinha muitos racistas”. 

 

6.2.2. Modelo 2 – Ismael deveria ter recorrido a terceiros 

 

 Assim como no modelo 1, os elementos abstraídos no modelo 2 confluíram para 

a convicção de que Ismael não deveria reagir. No modelo 2, os sentimentos atribuídos a 

Ismael são bem semelhantes aos que aparecem no modelo 1 na medida em que o mesmo 

não se sente encorajado a se defender. Surgiram neste modelo sentimentos de medo, 

incapacidade, impotência, humilhação, desespero, insegurança, entre outros. 

 Podemos considerar que a diferença primordial entre o modelo 1 e o modelo 2 

baseia-se no fato de que os (as) participantes que aplicaram o modelo 2, apesar de 

atribuírem sentimentos negativos à personagem, estão, ao menos, alicerçados na 

convicção de que Ismael não deveria passar por tal situação e que algo precisaria ser 

feito. Entretanto, apresentam como necessidade a intervenção de terceiros para lidarem 

com tal conflito, transferindo a instâncias superiores o poder de lutarem e resolverem o 

conflito vivido por Ismael.  
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Os sub-modelos foram divididos de forma a apresentar as opções de agentes 

apontados como capazes para solucionar o conflito. Apresentaremos os exemplos: 

 

Sub-Modelo 2 A – Recorrer à professora 

 

No sub-modelo 2A, os (as) participantes abstraíram como elementos 

significativos a autoridade da figura da (o) professora (o). Nos exemplos apresentados 

poderá ser notado que os (as) estudantes apontam como mais correto a ação de 

comunicar o ocorrido à professora ao invés de tomarem uma atitude, pois o (a) 

professor (a) é quem tem o poder de resolver o conflito. 

Em algumas respostas, tal atitude aparece como a alternativa mais correta 

porque acreditam que se não fosse esta, a única possibilidade para a resolução do 

conflito se resumiria à agressão, não sendo considerada uma atitude correta. 

 Em outras respostas podemos perceber que há uma grande confiança de que com 

as providências do (a) professor (a), os xingamentos serão inibidos e até mesmo 

extintos. 

 

Sujeito JF, 14, FEM, E1, S1 

“Com certeza Ismael fez a coisa certa (refere-se ao fato de Ismael ter falado com a 

professora), se ele tivesse batido no Paulo, perderia a razão. Paulo deveria ‘ficar na 

dele’ e cuidar de sua própria vida”. 

 

Sujeito LA, 14, FEM, E2, S1 

“Ismael fez a coisa certa ao contar para a professora, porque ele falando isso nenhum 

outro aluno iria caçoar dele novamente. Paulo deveria ter se desculpado, pois o que ele 

fez é muito feio, é um crime e dá cadeia”. 
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Sub-Modelo 2 B – Próprios pais/ responsáveis 

 

 No sub-modelo 2 B, os próprios pais/ responsáveis foram apresentados como os 

agentes capazes de solucionar o conflito. A figura dos pais/ responsáveis é sempre 

associada à resolução imediata do problema; os (as) estudantes depositam confiança na 

atitude de seus pais/ responsáveis recorrendo, algumas vezes, diretamente a eles, antes 

mesmo dos agentes escolares.  

 

Sujeito AO, 13, MASC, E1, S2 

“Ismael deveria ter contado para a sua mãe, para que ela viesse à escola reclamar”. 

 

Sujeito LSS, 14, FEM, E2, S1 

“Contar para a mãe dele, pois ela saberia o que fazer. Paulo deveria pedir desculpas, 

quem sabe o Ismael o perdoe”. 

 

Sub-Modelo 2 C – Direção da escola 

 

 No sub-modelo 2 C, os agentes selecionados foram os que compõem a Direção 

da Escola. Por possuírem o mais alto posto na estrutura hierárquica são apontados como 

capazes de estabelecer a ordem e acabar com aquela prática de discriminação. 

Ressaltamos que geralmente os (as) participantes não apontam o que esperam do agente 

a quem confiam suas decisões, apenas entregam suas angústias e aguardam que haja 

algum resultado. Alguns, inclusive, apontam a possibilidade de recorrerem a outros 

dentro da estrutura hierárquica, caso o agente em questão não consiga apresentar 

soluções. É o que ilustra o primeiro exemplo: 
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Sujeito MCF, 14, FEM, E2, S2 

“Ter se retirado da classe e ido procurar a diretora da escola, e se caso ela não 

resolvesse, seus pais denunciassem Paulo e seus pais, que não deram a educação 

certa”. 

 

Sujeito KN, 14, MASC, E1, S1 

“Ismael deveria ir à diretoria e reclamar com a diretora para que Paulo tomasse uma 

advertência”. 

 

Sub-Modelo 2 D – Pais de Paulo 

  

 Neste sub-modelo, o elemento abstraído como significativo é o fato de os pais de 

Paulo serem responsabilizados por suas atitudes e serem, portanto, aqueles que 

deveriam agir de tal forma que Paulo reconhecesse seu erro e pedisse desculpas a 

Ismael. 

 

Sujeito ADO, 15, MASC, E1, S1 

“O Ismael deveria procurar os pais de Paulo para que Paulo pedisse desculpas ao 

Ismael e reconhecer que o que fez foi muito errado”. 

 

Sub-Modelo 2 E – Denúncia à polícia ou outros órgãos 

 

 Os (As) participantes que aplicaram este sub-modelo apresentaram como 

elementos significativos a ilegalidade do ato praticado, sendo, portanto, um caso a ser 

resolvido na instância judicial. Consideramos que tal representação ocupa uma posição 

peculiar em relação aos outros sub-modelos por não se tratar simplesmente da 

transferência de responsabilidade de ação diante de um conflito desta natureza, mas ao 

fato do reconhecimento de que tal conduta está prevista na legislação em vigor como 

um ato ilegal e de que, portanto, deva ser analisada pelos órgãos competentes. De 
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qualquer forma, os (as) participantes que aplicaram este sub-modelo não propuseram 

uma articulação promovida pelo próprio Ismael até que chegasse ao ponto de realmente 

encaminhar para uma denúncia. 

 

Sujeito AFS, 15, FEM, E2, S2 

“Deveria ir até o poder máximo do Estado para resolver essa discriminação, porque 

quem é Paulo para magoar ele desse jeito. Paulo deveria ir até o poder máximo e ter 

alguma lição pelo que fez com seu colega, porque estava cometendo crime e total 

discriminação”. 

 

Sujeito RAS, 15, FEM, E2, S2 

“O Ismael deveria ter ido ao Instituto dos Direitos Humanos para denunciar todos os 

alunos da sala por discriminar ele. Paulo deveria ter conhecimento dos atos e das 

palavras que ele fala a Ismael”. 

 

Sub-Modelo 2 F – Agente indeterminado 

 

 O elemento abstraído e retido como significativo e que caracteriza este sub-

modelo é a transferência da ação a terceiros como nos anteriores, entretanto, os (as) 

participantes que aplicaram este sub-modelo não especificam os agentes. 

 

Sujeito CA, 13, FEM, E2, S2 

“Ismael deveria pedir ajuda, porque ele estaria numa situação ruim”. 

 

Sujeito DE, 14, FEM, E2, S2 

“Devia ter procurado algum tipo de ajuda. Paulo, pagar pelo que fez”. 

 A representação através da imagem seguinte pretende demonstrar que os (as) 

participantes que aplicaram o modelo 2 partiram do pressuposto de que seria necessária 

a transferência a outrem quanto às medidas a serem tomadas para a resolução do 
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conflito vivido; a imagem apresenta os agentes numa ordem que retrata a relação e 

proximidade entre os mesmos e Ismael levando-se em consideração o tempo e o espaço 

em que se constituía a situação: 

 

Organograma 7. Representação da relação de proximidade entre Ismael e os agentes a quem deveria 

recorrer 

 

 

2A- Professora, agente presente no momento exato do conflito, autoridade máxima 
em sala de aula, portanto, responsável por tudo o que ocorre. 

2B- Direção da Escola como autoridade superior à professora, capaz de solucionar o 
problema através da punição de Paulo. 

2C- Próprios pais, agentes que inspiram a confiança e representam o papel de 
protetores. 

2D- Pais de Paulo, representados como os responsáveis pelas atitudes do filho 
devendo, portanto, fazer com que Paulo se redima. 

2E- Polícia ou outros órgãos, agentes competentes na resolução de conflitos gerados 
por atitudes ilegais, tentativa da garantia do direito à dignidade da vítima. 

2F- Indeterminado, solicitação de ajuda a qualquer agente. 

 

 

 

2F 

2E 

2D 

2C 

2B 

2A 
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6.2.3. Modelo 3 – Ismael deveria resolver o conflito violentamente  

 

 Diferentemente dos modelos anteriores, em que a representação partia do 

pressuposto de que Ismael não deveria reagir ou, pelo menos, não diretamente, mas 

recorrendo a terceiros, o modelo 3 foi aplicado por participantes que abstraíram e 

retiveram como elementos significativos a ação direta de Ismael diante do conflito. 

Entretanto, ainda percebemos a abstração de sentimentos negativos, pois os (as) 

participantes que aplicaram o citado modelo indicam a possibilidade de se resolver o 

conflito por meio da violência, seja ela física ou verbal. Dividimos o modelo 3 em dois 

sub-modelos, indicando os que agiriam através da violência física e os que agiriam 

através da violência verbal. 

 

Sub-Modelo 3A – Ação através da violência física 

  

 O sub-modelo 3 A é caracterizado pela presença da violência física como forma 

de resolução do conflito. Percebemos que, muitas vezes, a intenção em agir através da 

violência é apenas devolver a agressão sofrida anteriormente; não mencionam a 

necessidade de fazer com que a discriminação deixe de existir. 

  

Sujeito EP, 14, FEM, E1, S1 

“Ismael deveria ter ido falar com Paulo. Perguntar o porquê daquilo e dar uns tapas 

nele para que aprendesse. Deveria tê-lo humilhado com palavras verdadeiras, fazê-lo 

sentir-se envergonhado por ter feito tudo isso. Paulo deveria ter ficado quieto”. 

 Notemos que esta resposta é permeada de diversas ações: primeiramente, a 

estudante propõe uma conversa, mas demonstra achar insuficiente quando defende a 

violência física, acha até possível que Paulo aprenda com “os tapas” que levaria. Ainda 

não satisfeita, propõe que Paulo seja humilhado com palavras, ou seja, está presente 

nesta representação, também a violência verbal. 
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Sujeito RFCL, 14, MASC, E2, S2 

“Eu acho que Ismael deveria sair da sala naquele momento e ir para um lugar isolado 

onde poderia desabafar por sua raiva. Já eu ia na base da violência, sei que isso é 

errado, mas quando estou muito irritado eu parto pra cima do Paulo por ele ter feito 

essa atitude injusta”. 

 Curioso notarmos na resposta deste estudante que ele reconhece que a violência 

não seria a atitude mais correta, mas garante que agiria através dela, apesar de indicar 

outro caminho para Ismael. 

 

Sub-Modelo 3B – Ação através da violência verbal 

 

 No sub-modelo 3B, os (as) participantes apresentam como elementos 

significativos a humilhação vivida por Ismael e a necessidade de devolvê-la ao agressor 

da mesma forma, ou seja, verbalmente. Notamos que o objetivo em agredir Paulo 

verbalmente é fazer com que ele sinta a dor de passar pela humilhação a que submeteu 

Ismael, assim como no sub-modelo 3A. Em algumas respostas não percebemos a 

intenção de agir de modo que a discriminação seja extinta, na medida em que propõem a 

utilização da mesma para devolver a ofensa. 

 

Sujeito KN, 14, MASC, E1, S2 

“Ismael deveria ter humilhado Paulo, chamando-o de queijo minas”. 

 

Sujeito JF, 15, FEM, E2, S2 

“A mesma coisa que ele fez, mas dito que branco é papel higiênico e se passa na 

bunda”. 
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6.2.4. Modelo 4 – Ismael deveria enfrentar a situação e resolver o conflito 

pacificamente  

 

 Os (As) participantes que aplicaram o modelo 4 partiram do mesmo pressuposto 

apontado pelo modelo 3, ou seja, Ismael deveria agir de forma a tentar, por ele mesmo, 

resolver o conflito, mas notamos que diferentemente do modelo 3, muitos dos 

participantes têm como representação a possibilidade de ações por parte de Ismael na 

tentativa de fazer com que Paulo perceba o erro em discriminar um colega. Suas ações 

seriam pautadas na tentativa de estabelecer um diálogo com Paulo antes de tomar 

qualquer outra medida. 

Dividimos o modelo em dois sub-modelos: o 4A onde Ismael, ao se defender, 

argumentaria utilizando elementos que se referem à discriminação e o 4B em que 

Ismael não apresentaria tais argumentos. 

 

Sub-Modelo 4A – Utiliza argumentos relacionados à discriminação 

 

 O presente sub-modelo foi aplicado por participantes que consideraram relevante 

utilizar argumentos relacionados à prática discriminatória na tentativa de apresentar 

elementos que denunciassem o caráter degenerativo de tal prática.  

 

Sujeito AY, 14, FEM, E1, S1 

“Ismael deveria ter falado para Paulo que racismo é feio e para pensar que, se fosse 

com ele, o que sentiria. Paulo deveria ter ficado quieto e não ter dado risada do Ismael, 

porque se fosse ao contrário, ele não gostaria de ser humilhado pelo colega”. 

 

Sujeito ACE, 14, FEM, E1, S1 

“Ismael deveria ter respondido que não se deve julgar as pessoas pela cor de sua pele, 

sexo, raça, nacionalidade ou religião. Paulo deveria ter se desculpado com Ismael”. 
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Sub-Modelo 4B – Não utiliza argumentos relacionados à igualdade de direitos 

 

 Neste sub-modelo, a representação que se apresenta da ação de Ismael é a de que 

ele tenta articular uma conversa com Paulo, mas não vê a necessidade de apresentar 

argumentos referentes à discriminação racial propriamente dita. A tentativa é de mostrar 

a Paulo que é incorreto colocar-se numa plataforma de superioridade, sentindo-se no 

direito de humilhar os demais ao seu redor. 

 

Sujeito JI, 14, MASC, E1, S1 

“Ismael deveria ter se defendido porque ele não é obrigado a ouvir os outros lhe 

insultarem. Paulo deveria ter pedido desculpas por tudo o que fez”. 

 

Sujeito ELA, 14, FEM, E1, S2 

“Ismael deveria ter explicado a Paulo para que ele tivesse mais compreensão sobre 

ofensas. Paulo deveria tentar entender isso”. 

 

6.3. Descrição dos Modelos Organizadores do Pensamento referentes à situação 3 

 

 Faremos a seguir a descrição dos Modelos Organizadores do Pensamento 

extraídos da situação 3. Para facilitar o acompanhamento, vale lembrar que na terceira 

situação surge uma personagem nova, Taiane, estudante do mesmo grupo de Ismael e 

que, inconformada com os acontecimentos e percebendo que Ismael não desejava voltar 

às aulas, resolve procurá-lo para propor ajuda num projeto capaz de contribuir para que 

as práticas discriminatórias pudessem ser abolidas. A questão de número 10, que 

solicitava que os (as) participantes analisassem a situação sob a perspectiva da ação, 

tanto de Ismael quanto de Taiane, foi a que nos forneceu os elementos para a 

composição dos modelos. Optamos por privilegiar tal aspecto porque foi onde 

encontramos elementos relevantes para dar continuidade à linha de raciocínio 

estabelecida até o momento. 
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 Pudemos extrair 2 modelos para a situação 3: o primeiro deles em que Ismael era 

representado na perspectiva passiva e o segundo em que Ismael era representado na 

perspectiva ativa. 

 

6.3.1. Modelo 1 – Ismael na perspectiva passiva 

 

 Os (As) participantes que aplicaram este modelo abstraíram e retiveram como 

elementos significativos a passividade de Ismael. Neste modelo identificamos a 

referência a sentimentos negativos onde Ismael deveria ou não reagir diante dos fatos, 

ou simplesmente recorrer a terceiros invariavelmente. 

 

Sujeito AC, 14, FEM, E1, S3 

“Ismael deveria ter saído da sala de aula.” 

 Novamente percebemos que o fato afetou Ismael, mas o mesmo se abstém da 

ação que mudaria tal situação. 

 

Sujeito AMA, 14, FEM, E2, S3 

“Nada. Porque ia piorar as consequências. Taiane deveria ter pensado em ajudar ele 

antes de acontecer algo”. 

 

 Em todas estas respostas, Ismael é representado numa perspectiva passiva em 

que, apesar de se incomodar com os fatos ocorridos, não encontra estímulos para alterar 

a situação. Espera por uma atitude alheia ou busca fugir dela. 

 

6.3.2. Modelo 2 – Ismael na perspectiva ativa 

 

 O modelo 2 foi aplicado por participantes que abstraíram e retiveram como 

elementos significativos as consequências perversas da discriminação, não podendo tal 

prática continuar sendo promovida. Ismael é representado numa perspectiva ativa, ou 
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seja, neste modelo, os (as) participantes indicam a responsabilidade de Ismael na 

transformação de tal realidade quando estabelecem que sua atitude é de suma 

importância neste processo.  

 Neste modelo, geralmente, Ismael aparece associado a Taiane e juntos passam a 

empreender uma luta de combate à discriminação. 

 

Sujeito OR, 14, MASC, E1, S3 

“Ismael deveria ter feito a campanha contra o racismo, pois assim todos entenderiam a 

diferença do Ismael. A Taiane deveria ter feito cartazes ilustrativos e descritivos”. 

 

Sujeito RY, 16, FEM, E2, S3 

“Ele deveria ter voltado à escola, e mostrar para todo mundo que quando alguém sofre 

algum tipo de preconceito, tem que lutar e provar que preconceito não leva ninguém a 

lugar nenhum. Taiane fez certo em dar ânimo a seu amigo para voltar na escola e fazer 

uma palestra sobre o assunto”. 

 

 Na perspectiva ativa de Ismael notamos somente a presença de sentimentos 

positivos, tais como: confiança, coragem, disposição, destemor, fortaleza, liderança. 

Ismael é movido por uma coragem inigualável na luta pelo fim da discriminação racial. 

Podemos atribuir tal coragem, além de outros motivos, ao apoio de Taiane que mostra a 

ele uma nova possibilidade de lidar com a situação. Apresentaremos a seguir duas 

imagens onde tentaremos explanar os sentimentos presentes nos modelos 1 e 2 da 

situação 3: 
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Organograma 8. Representação dos sentimentos subjacentes ao modelo 1 – Situação 3 

 

 

 

 

 

 

Organograma 9. Representação dos sentimentos subjacentes ao modelo 2 – Situação 3 
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CAPÍTULO VII 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 No capítulo anterior apresentamos a descrição dos Modelos Organizadores do 

Pensamento extraídos das respostas dos (as) participantes da presente investigação. A 

partir deste momento, faremos a apresentação dos resultados através de tabelas e 

gráficos, bem como através de sua análise, na tentativa de compreendermos as 

representações que os (as) estudantes têm das práticas de discriminação racial que 

ocorrem nas relações interpessoais no âmbito escolar percorrendo as etapas propostas e 

já descritas no capítulo anterior. Retomando, apresentamos os questionamentos que as 

evidenciam: 

• Que pensamentos são atribuídos pelos (as) participantes aos protagonistas do 

conflito? 

• Que sentimentos são atribuídos pelos (as) participantes aos protagonistas do 

conflito? 

• Quais estratégias para a resolução do conflito são apresentadas pelos (as) 

participantes? 

• Quais as possíveis relações entre os sentimentos e estratégias de ações propostas 

pelos (as) participantes? 

A seguir apresentaremos os resultados respeitando, na medida do possível, a ordem 

dos questionamentos de forma a contemplá-los com o melhor que pudermos realizar em 

suas análises. 

Faremos uma apresentação dos resultados de forma geral, mas ao final destacaremos 

e analisaremos mais detalhadamente os resultados que considerarmos mais relevantes 

para contemplar os objetivos de nossa pesquisa. Ao apresentarmos os resultados, 

tentaremos apreciar se estes são relevantes ou não para nossos objetivos, justificando 

sua exclusão do processo primordial. 

Iniciaremos apresentando tabelas que representem a distribuição dos (as) 

participantes nos modelos nas três situações levando em consideração os resultados 

específicos de cada escola e também a partir da variável gênero, em seguida trataremos 
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da distribuição das respostas nos sub-modelos para, enfim, apresentarmos os resultados 

a partir do total de participantes. 

Promoveremos o levantamento dos sentimentos presentes nas respostas e as 

combinações e cruzamentos entre estes e suas relações com as ações propostas. Por fim, 

uma tabela apresentará os resultados da combinação dos modelos entre as situações 1 e 

2 e sua relação com a situação 3. 

 

7.1. Distribuição dos (as) participantes nos modelos elaborados considerando as 

variáveis escola e gênero 

 

 Faremos a apresentação da distribuição dos (as) participantes por escola nos 

modelos elaborados através de tabelas que nos forneçam a quantidade em números e, 

posteriormente, uma tabela que será organizada de forma comparativa entre as escolas 

participantes. Aproveitaremos as mesmas tabelas para incluirmos os resultados obtidos 

em relação ao gênero, por acreditarmos que tais elementos podem nos ajudar a 

compreender melhor acerca da representação que os (as) estudantes têm da 

discriminação racial. Antes, o leitor encontrará um resumo da denominação dos 

modelos e sub-modelos das situações 1 e 2 para facilitar sua análise junto com as 

tabelas. 

 

 Modelos elaborados nas situações 1 e 2: 

• Modelo 1 – Ismael não deveria reagir. 

 Sub-Modelo 1A – Reconhece seu valor 

 Sub-Modelo 1B – Indiferença 

 Sub-Modelo 1C – Humilhação/ vergonha 

 Sub-Modelo 1D – Fuga 
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• Modelo 2 – Ismael deveria recorrer a terceiros 

 Sub-Modelo 2A – Professora 

 Sub-Modelo 2B – Responsáveis/ Pais 

 Sub-Modelo 2C – Direção da Escola 

 Sub-Modelo 2D – Pais de Paulo 

 Sub-Modelo 2E – Polícia/ outros órgãos 

 Sub-Modelo 2F – Indeterminado 

 

• Modelo 3 – Ismael deveria resolver o conflito violentamente 

 Sub-Modelo 3A – Violência Física 

 Sub-Modelo 3B – Violência Verbal 

 

• Modelo 4 – Ismael deveria enfrentar a situação e resolver o conflito 

pacificamente 

 Sub-Modelo 4A – Apresenta elementos que dizem respeito à igualdade de 

direitos 

 Sub-Modelo 4B – Não apresenta elementos que dizem respeito à 

discriminação racial 

 

7.1.1. Situação 1 

 

 Iniciaremos nossa apresentação pela situação 1 onde Ismael sofre a 

discriminação promovida por Paulo, e a professora, ao tomar conhecimento do fato, 

inicia sua intervenção. 
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Escola Municipal 

 

Tabela 2. Distribuição dos (as) participantes nos modelos e sub-modelos6 na situação 1 – Escola 
Municipal 

 Modelo 1 
Não - reação 

Modelo 2 
Recorrer a terceiros 

Modelo 3 
Resolução 
violenta 

Modelo 4 
Resolução 

pacífica 

 
 
 
 

Outros 

 
 
 
 

Em 
Branco 

 
 
 
 

Total 
 Sub-Modelos 1 

 
Sub-Modelos 2 Sub-Modelos 

3 
Sub-Modelos 

4 

 A B C D T A B C D E F T A B T A B T 
Fem. 

 
3 0 2 0 5 6 0 1 0 2 0 9 7 0 7 6 2 8 1 0 30 

Masc. 0 3 0 0 3 10 0 3 1 1 0 15 5 0 5 1 3 4 3 0 30 
Total 3 3 2 0 8 16 0 4 1 3 0 24 12 0 12 7 5 12 4 0 60 
Total 
Geral 

08 24 12 12 04 60 

 

Após uma leitura atenta da tabela 2 que faz referência às respostas dadas pelos 

(as) participantes da escola municipal na situação 1, podemos notar que dos 60 

participantes, apenas 04 não apresentaram subsídios suficientes em suas respostas para 

serem analisadas como modelos, sendo estes enquadrados na categoria “outros”, e todos 

(as) responderam às questões, ou seja, não contabilizamos nenhum resultado na 

categoria “em branco”. 

 Dos 60 participantes, 08 aplicaram o modelo 1 sendo 5 do sexo feminino e 3 do 

sexo masculino; 24 o modelo 2 onde 9 são do sexo feminino e 15 do sexo masculino; 12 

aplicaram o modelo 3, 7 meninas e 5 meninos; 12 o modelo 4, dentre os quais 8 são 

meninas e 4 são meninos. Sendo assim, o modelo mais aplicado foi o 2, modelo em que 

fica evidenciado, como elemento significativo, o fato de Ismael recorrer a terceiros na 

resolução do conflito. 

Dentre os agentes apontados como alternativa no modelo 2, a professora é a 

mais indicada (sub-modelo 2A), tendo sido a opção de 16 dos 24 participantes. 

Percebemos também que apesar da pequena diferença, mais participantes do sexo 

feminino aplicaram os modelos 1, 3 e 4 enquanto que o modelo 2 foi mais aplicado por 

participantes do sexo masculino. 

 

 

                                                 
6 Uma análise mais detalhada da aplicação dos sub-modelos será realizada oportunamente. 
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Escola Estadual 

 
Tabela 3.7 Distribuição dos (as) participantes nos modelos e sub-modelos na situação 1 – Escola Estadual 

 Modelo 1 
Não - reação 

Modelo 2 
Recorrer a terceiros 

Modelo 3 
Resolução 
violenta 

Modelo 4 
Resolução 

pacífica 

 
 
 
 

Outros 

 
 
 
 

Em 
Branco 

 
 
 
 

Total 
 Sub-Modelos 1 

 
Sub-Modelos 2 Sub-

Modelos 3 
Sub-

Modelos 4 

 A B C D T A B C D E F T A B T A B T 
Fem. 

 
1 5 0 0 6 7 2 4 0 7 0 20 0 0 0 3 1 4 0 0 30 

Masc. 2 7 0 0 9 10 1 2 0 2 0 15 0 0 0 4 1 5 0 1 30 
Total 3 12 0 0 15 17 3 6 0 9 0 35 0 0 0 7 2 9 0 1 60 
Total 
Geral 

15 35 00 09 01 60 

 

Analisando os resultados da escola estadual contidos na tabela 3, constatamos 

que todas as respostas compuseram um modelo, ou seja, nenhuma resposta foi agrupada 

na categoria “outros” e apenas um participante não respondeu à questão relacionada à 

ação, sendo esta contabilizada na categoria “em branco”. Dos 60 participantes, 15 

aplicaram o modelo 1, 6 do sexo feminino e 9 do sexo masculino; 35 aplicaram o 

modelo 2 dentre os quais 20 são meninas e 15 são meninos; curiosamente não houve 

aplicação do modelo 3 e 9 participantes aplicaram o modelo 4 sendo 4 meninas e 5 

meninos. 

Assim como na escola municipal, o modelo 2 foi o mais aplicado e a professora 

(sub-modelo 2A) continua sendo a mais indicada como alternativa para propor 

resolução ao conflito, totalizando 17 das 35 respostas referentes ao modelo 2. 

Encontramos diferença nos resultados na aplicação dos modelos levando em 

consideração o gênero em relação à escola municipal. Apesar de também as diferenças 

serem pequenas, na escola estadual, os modelos 1 e 4 foram mais aplicados pelos 

meninos e o modelo 2 foi mais aplicado pelas meninas, ou seja, houve uma inversão em 

relação à escola municipal. 

Devido ao fato de não termos encontrado resposta que configurasse o modelo 3 

(resolução violenta do conflito), procuramos saber se havia em curso algum projeto ou 

trabalho sobre o tema dirigido aos estudantes. A coordenadora explicou que devido ao 
                                                 
7 As tabelas elaboradas neste capítulo têm como objetivo apresentar a distribuição dos participantes nos 
modelos extraídos, bem como sua distribuição nos respectivos sub-modelos. Tivemos o cuidado de 
apresentar uma tabela para cada escola para uma melhor organização e compreensão. A divisão das 
respostas levando-se em consideração o gênero foi realizada para enriquecer nossa análise 
posteriormente. 
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fato de enfrentarem problemas de violência diante da diversidade existente na escola, 

havia uma preocupação dos docentes em trabalhar tal temática e que estes eram 

orientados na promoção de discussões que suscitassem a conscientização nos (as) 

estudantes, entretanto negou a existência de um projeto específico em relação à 

discriminação racial. 

 

Escolas: Municipal e Estadual 

 
Tabela 4. Total da aplicação dos modelos pelos (as) participantes em relação ao gênero – Situação 1 

 Modelo 1 

Não – reação 

Modelo 2 

Recorrer a terceiros 

Modelo 3 

Resolução violenta 

Modelo 4 

Resolução 
pacífica 

Outros/  

Em Branco 

Total 

Geral 

 M8 E9 T10 M E T M E T M E T M E T 

Fem. 5 6 11 9 20 29 7 0 7 8 4 12 1 0 1 60 

Mas. 3 9 12 15 15 30 5 0 5 4 5 9 3 1 4 60 

Total 8 15 23 24 35 59 12 0 12 12 9 21 4 1 5 120 

Total 
Geral 

23 59 12 21 05 120 

 

A tabela 4 representa o total da distribuição dos (as) participantes das duas 

escolas nos modelos levando-se em consideração o gênero, através dela podemos 

melhor visualizar e estabelecer uma comparação dos resultados entre as escolas 

participantes na situação 1. Nas duas primeiras colunas de cada modelo, encontramos o 

resultado por escola e na terceira coluna de cada modelo, encontramos o total, ou seja, a 

soma dos (as) participantes das duas escolas que aplicaram o respectivo modelo. As 

colunas referentes ao “Total Geral” representam a soma de todos (as) os (as) 

participantes que aplicaram o modelo indicado.  

Como podemos perceber, totalizamos 5 respostas enquadradas nas categorias 

“outros/em branco”; 23 participantes aplicaram o modelo 1, 11 do sexo feminino e 12 

                                                 
8 Nas colunas denominadas “M”, encontramos o número de participantes da Escola Municipal que 
aplicaram o respectivo modelo. 
9 Nas colunas denominadas “E”, encontramos o número de participantes da Escola Estadual que 
aplicaram o respectivo modelo. 
10 Nas colunas denominadas “T”, encontramos o número total de participantes que aplicaram o respectivo 
modelo. 
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do sexo masculino; 59 aplicaram o modelo 2, 29 do sexo feminino e 30 do sexo 

masculino; 12 aplicaram o modelo 3, sendo destes, 7 meninas e 5 meninos; e, 

finalmente, 21 aplicaram o modelo 4, 12 participantes do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino.  

Analisando os resultados das duas escolas, a lógica permanece e o modelo 2 é o 

mais aplicado (59 participantes), seguido dos modelos 1 (23); 4 (21) e 3 (12). As 

diferenças em relação ao gênero na aplicação dos modelos são insignificantes, por esta 

razão, não nos deteremos a tais descrições. 

 

7.1.2. Situação 2 

 Lembramos que a situação 2 é marcada pelo fato de Ismael, já bastante 

humilhado, ter de enfrentar as risadas de Paulo e de outros (as) colegas do grupo. A 

professora intervém de forma mais contundente explicando as razões científicas das 

diferenças nas tonalidades de cor da pele, cabelos e olhos, bem como a luta da 

comunidade negra por sua liberdade e dignidade desde a escravidão. Já nesta situação, 

Taiane aparece em defesa de Ismael. 

 

Escola Municipal 

 

Tabela 5. Distribuição dos (as) participantes nos modelos e sub-modelos na situação 2 – Escola Municipal 

 Modelo 1 
Não - reação 

Modelo 2 
Recorrer a terceiros 

Modelo 3 
Resolução 
violenta 

Modelo 4 
Resolução 

pacífica 

 
 
 
 

Outros 

 
 
 
 

Em 
Branco 

 
 
 
 

Total 
 Sub-Modelos 1 

 
Sub-Modelos 2 Sub-

Modelos 3 
Sub-Modelos 

4 

 A B C D T A B C D E F T A B T A B T 
Fem. 

 
2 2 0 3 7 4 0 3 0 1 0 8 4 0 4 5 6 11 0 0 30 

Masc. 1 2 0 3 6 3 1 6 0 2 0 12 4 1 5 1 5 6 1 0 30 
Total 3 4 0 6 13 7 1 9 0 3 0 20 8 1 9 6 11 17 1 0 60 
Total 
Geral 

13 20 09 17 01 60 

 

Faremos inicialmente uma análise isolada das duas escolas iniciando pela tabela 

5. A escola municipal apresenta-nos os resultados da seguinte forma: dos 60 

participantes, apenas 1 do sexo masculino foi agrupado na categoria “outros” e todos 
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responderam todas as questões; 13 participantes aplicaram o modelo 1, sendo que 7 

foram do sexo feminino e 6 do sexo masculino; 20 aplicaram o modelo 2, onde apenas 8 

são do sexo feminino e 12 do sexo masculino; 09 aplicaram o modelo 3, tendo contado 

com 05 do sexo masculino e 04 do sexo feminino; e 17 aplicaram o modelo 4, sendo 11 

do sexo feminino e 06 do sexo masculino.  

 Novamente o modelo mais aplicado é o 2, entretanto, o sub-modelo 2C (direção 

da escola) conta com mais adeptos (09), apesar de ser pequena a diferença em relação 

ao sub-modelo 2A (professora - 07), mais aplicado na situação 1. 

 Apesar de não encontrarmos diferenças relevantes, os modelos 1 e 4 foram mais 

aplicados por participantes do sexo feminino e os modelos 2 e 3 por participantes do 

sexo masculino. 

 

Escola Estadual 

 

Tabela 6. Distribuição dos (as) participantes nos modelos e sub-modelos na situação 2 – Escola Estadual 

 Modelo 1 
Não - reação 

Modelo 2 
Recorrer a terceiros 

Modelo 3 
Resolução 
violenta 

Modelo 4 
Resolução 

pacífica 

 
 
 
 

Outros 

 
 
 
 

Em 
Branco 

 
 
 
 

Total 
 Sub-Modelos 1 

 
Sub-Modelos 2 Sub-

Modelos 3 
Sub-Modelos 

4 

 A B C D T A B C D E F T A B T A B T 
Fem. 

 
2 3 0 4 9 0 1 2 0 4 2 9 1 3 4 3 5 8 0 0 30 

Masc. 1 3 0 2 6 3 4 5 0 2 0 14 2 3 5 2 3 5 0 0 30 
Total 3 6 0 6 15 3 5 7 0 6 2 23 3 6 9 5 8 13 0 0 60 
Total 
Geral 

15 23 09 13 00 60 

 

 Através da tabela 6, constatamos que nenhuma resposta foi agrupada na 

categoria “outros” e todos (as) os (as) participantes da escola estadual responderam a 

todas as questões. A distribuição se deu da seguinte forma: 15 participantes aplicaram o 

modelo 1, sendo 9 do sexo feminino e 6 do sexo masculino; 23 aplicaram o modelo 2, 9 

do sexo feminino e 14 do sexo masculino; os modelos 3 e 4 foram aplicados por 9 e 13 

participantes respectivamente, sendo 4 pelas meninas e 5 pelos meninos no primeiro 

caso e 8 por meninas e 5 por meninos no segundo caso. Nesta situação, diferentemente 

da anterior, notamos a aplicação do modelo 3.  
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 Novamente o sub-modelo mais aplicado é o 2, ocorrendo, como na escola 

municipal, um aumento da aplicação do sub-modelo 2C (direção da escola – 7) seguido 

pelo sub-modelo 2E (polícia/ outros órgãos – 6). Vale notar que o sub-modelo 2A 

(professora) já não é mais tão aplicado, contando com apenas 3 respostas. 

 Com diferenças também inexpressivas, os modelo 1 e 4 foram mais aplicados 

pelas meninas e os modelos 2 e 3 pelos meninos. 

 

Escolas: Municipal e Estadual 

 
Tabela 7. Total da aplicação dos modelos pelos (as) participantes em relação ao gênero – Situação 2 

 Modelo 1 

Não-reação 

Modelo 2 

Recorrer a terceiros 

Modelo 3 

Resolução violenta 

Modelo 4 

Resolução 
pacífica  

Outros/ Em 
Branco 

Total 

Geral 

 M E T M E T M E T M E T M E T 

Fem. 7 9 16 8 9 17 4 4 8 11 8 19 0 0 0 60 

Mas. 6 6 12 12 14 26 5 5 10 6 5 11 1 0 1 60 

Total 13 15 28 20 23 43 9 9 18 17 13 30 1 0 1 120 

Total 
Geral 

28 43 18 30 01 120 

  

A tabela 7 representa o total da distribuição dos (as) participantes das duas 

escolas nos modelos levando-se em consideração o gênero. Através desta podemos 

estabelecer as diferenças entre as duas escolas participantes na situação 2. Nas duas 

primeiras colunas de cada modelo, encontramos o resultado por escola e na terceira 

coluna de cada modelo, encontramos o total, ou seja, a soma dos (as) participantes das 

duas escolas que aplicaram o respectivo modelo. As colunas referentes ao “Total Geral” 

representam a soma de todos (as) os (as) participantes que aplicaram o modelo indicado.  

Notamos que apenas 01 participante enquadra-se nas categorias “outros/em 

branco”; 28 participantes aplicaram o modelo 1, destes 16 do sexo feminino e 12 do 

sexo masculino; 43 aplicaram o modelo 2, sendo 17 por participantes do sexo feminino 

e 26 por participantes do sexo masculino; o modelo 3 foi aplicado por 18 participantes, 

8 meninas e 10 meninos e o modelo 4 por 30 participantes, 19 meninas e 11 meninos. 
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Também na situação 2, o modelo 2 é o mais aplicado (43 participantes) seguido 

dos modelos 4 (30), 1 (28) e 3 (18). Podemos notar maior diferença entre as respostas 

dadas por participantes de sexos distintos no modelo 2, onde encontramos 17 respostas 

dadas por participantes do sexo feminino e 26 por participantes do sexo masculino e no 

modelo 4 em que temos 19 aplicações dadas por meninas e 11 por meninos; nos demais 

modelos, a diferença é menor e, portanto, insignificante. 

Comparando as duas situações, temos: na primeira, o modelo 1 foi mais aplicado 

por participantes do sexo masculino (12), já na segunda, o mesmo modelo passa a ser 

mais aplicado por participantes do sexo feminino (16); nas duas situações, o modelo 2 é 

mais aplicado pelos meninos (30 na situação 1 e 26 na situação 2); no modelo 3, ocorre 

novamente uma inversão, as meninas o aplicam mais na primeira situação (7) e os 

meninos mais na segunda (10); o modelo 4 é mais aplicado pelas meninas nas duas 

situações (12 na situação 1 e 19 na situação 2). 

 Ao estabelecermos uma comparação entre as situações 1 e 2 entre as escolas 

participantes, constatamos que apesar do empate na aplicação do modelo 3 na segunda 

situação, o mesmo foi aplicado mais na escola municipal se levarmos em conta que o 

modelo 3 não foi aplicado pelos (as) participantes da escola estadual na primeira 

situação. Os modelos 1 e 2 foram mais aplicados na escola estadual nas duas situações e 

o modelo 4 mais aplicado na escola municipal também nas duas situações. 

 Ao analisarmos tais resultados notamos uma certa relação entre a aplicação dos 

modelos nas duas situações. Os modelos 1 e 2 que são caracterizados, respectivamente, 

pela “não-reação” de Ismael e recorrer a terceiros, são menos aplicados na escola 

municipal; o modelo 4, que propõe o enfrentamento do conflito de forma pacífica é 

mais aplicado na escola municipal. Ou seja, a escola que mais aplicou os modelos 1 e 2, 

menos aplicou o modelo 4 que representa uma proposta contrária aos modelos 

anteriores. 

 

7.1.3. Situação 3 

 Na situação 3, Ismael recusa-se a voltar à escola com receio de continuar sendo 

humilhado por seus/suas colegas. Taiane, não conformada, decide ir à casa de Ismael 

para encorajá-lo a voltar e lutarem juntos para o fim da discriminação decidindo iniciar 

um trabalho de esclarecimento e pesquisa sobre a cultura africana. 
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 Antes de apresentarmos as tabelas, seguem as denominações e características 

dos modelos elaborados na situação 3 para que auxilie na leitura e análise dos 

elementos: 

• Modelo 1 – Ismael aparece na perspectiva passiva 

• Modelo 2 – Ismael aparece na perspectiva ativa 

 

Escola Municipal 

 

Tabela 8. Distribuição dos (as) participantes nos modelos na situação 3 – Escola Municipal 

 Modelo 
1 

Passiva 

Modelo 
2 

Ativa 

Outros Em 
Branco 

Total 

Fem. 
 

2 26 2 0 30 
Masc. 10 18 2 0 30 
Total 

 
12 44 04 00 60 

  

Ao analisarmos a tabela da escola municipal (8), encontramos a seguinte 

distribuição: dos 60 participantes que responderam todas as questões, apenas 4 foram 

agrupados na categoria “outros”, sendo 2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino; 

nenhum participante enquadra-se na categoria “em branco”, ou seja, todos (as) 

responderam à questão referente à ação; 12 participantes aplicaram o modelo 1, sendo 2 

do sexo feminino e 10 do sexo masculino; 44 aplicaram o modelo 2, 26 aplicados por 

participantes do sexo feminino e 18 por participantes do sexo masculino.  

 

Escola Estadual 

Tabela 9. Distribuição dos (as) participantes nos modelos na situação 3 – Escola Estadual 

 Modelo 
1 

Passiva 

Modelo 
2 

Ativa 

Outros Em 
Branco 

Total 

Fem. 
 

6 22 1 1 30 
Masc. 12 18 0 0 30 
Total 

 
18 40 01 01 60 
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 Na escola estadual constatamos que dos 60 participantes, 1 estudante não nos 

ofereceu subsídios que correspondesse a um modelo e, portanto, enquadra-se na 

categoria “outros”; 1 participante que não respondeu à questão relacionada à ação foi 

agrupado na categoria “em branco”; 18 participantes aplicaram o modelo 1, sendo 6 do 

sexo feminino e 12 do sexo masculino e 40 participantes aplicaram o modelo 2, em que 

22 foram meninas e 18 meninos. Notamos com estes resultados que o modelo 2 foi mais 

aplicado nas duas escolas, mas quando comparamos os resultados entre as escolas, 

percebemos que não há diferenças significativas. 

 

Escolas: Municipal e Estadual 
 

Tabela 10. Total da aplicação dos modelos pelos (as) participantes em relação ao gênero – Situação 3 

 Modelo 1 

Passiva 

Modelo 2 

Ativa 

Outros/ Em 
Branco 

Total 

Geral 

 M E T M E T M E T 

Fem. 2 6 8 26 22 48 2 2 4 60 

Mas. 10 12 22 18 18 36 2 0 2 60 

Total 12 18 30 44 40 84 4 2 6 120 

Total 
Geral 

30 84 06 120 

 

 A presente tabela fornece-nos os resultados das duas escolas separadamente, 

bem como o total da aplicação de cada modelo levando-se em consideração o gênero. 

Podemos constatar que na soma das duas escolas, apenas 6 participantes são 

enquadrados nas categorias “outros/ em branco”; o modelo 1 foi aplicado por 30 

participantes, sendo 8 meninas e 22 meninos; e o modelo 2 aplicado por 84 

participantes, destes 48 meninas e 36 meninos. O modelo 2 foi o mais aplicado e 

apresenta uma diferença significativa em relação ao modelo 1. 

 Retomando os resultados contabilizados nas tabelas 4 e 7 que são as tabelas que 

apresentam o total de cada modelo na soma das duas escolas, constatamos que os 

modelos 1 (não-reação) e 2 (recorrer a terceiros) foram os mais aplicados nas situações 

1 e 2, tendo nesta última, já ocorrido um aumento da aplicação do modelo 4 

(enfrentamento e resolução pacífica). Causou-nos uma surpresa o fato de encontrarmos 
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tais mudanças na aplicação dos modelos no decorrer das situações, ou seja, quando 

analisamos os resultados levando-se em consideração a situação 3, notamos que apesar 

dos modelos 1 e 2, que são modelos relacionados a “não-reação” ou, ao menos, a não- 

ação direta, terem sido mais aplicados nas duas primeiras situações, na situação 3, o 

modelo 2 que apresenta Ismael numa perspectiva ativa é o mais aplicado. Tal mudança 

de perspectiva não ocorre, entretanto, de forma abrupta, afinal, notamos um aumento da 

aplicação do modelo 4 (resolução pacífica) já na situação 2. Acerca de tal mudança de 

perspectiva, comentaremos de maneira mais detalhada no próximo capítulo. 

  

7.2. Apresentação dos resultados em relação aos sub-modelos 

Através da tabela que se seguirá, iniciaremos a apresentação dos resultados a 

partir dos sub-modelos aplicados pelos (as) participantes nas situações 1 e 2; na tabela 

13, encontraremos os resultados de cada escola nas situações 1 e 2 em valor absoluto e 

na sua respectiva porcentagem, bem como o total que representa a soma de respostas 

das duas escolas participantes. Os sub-modelos mais aplicados estão ressaltados na 

tabela. 

Já adiantamos que após a apresentação da tabela faremos uma descrição dos 

resultados encontrados, entretanto, esta não será na íntegra. Faremos a descrição 

somente dos resultados que julgarmos mais significativos para este estudo. 

 

Tabela 11. Distribuição dos (as) participantes divididos (as) por escola em relação aos sub-modelos nas 
situações 1 e 2. Valor e porcentagem. 

Escolas Municipal Municipal Estadual Estadual Total 

Modelo 1 Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 51/ 21,25% 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Sub-Modelo 1A 3 1,25 3 1,25 3 1,25 3 1,25 12 5 

Sub-Modelo 1B 3 1,25 4 1,66 12 5 6 2,5 25 10,41 

Sub-Modelo 1C 2 0,83 0 0 0 0 0 0 02 0,83 

Sub-Modelo 1D 0 0 6 2,5 0 0 6 2,5 12 5 

Total 8 3,33 13 5,41 15 6,25 15 6,25 51 21,25 
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Modelo 2 Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 102/ 42,5% 

Sub-Modelo 2A 16 6,66 7 2,91 17 7,08 3 1,25 43 17,9 

Sub-Modelo 2B 0 0 1 0,41 3 1,25 5 2,08 09 3,75 

Sub-Modelo 2C 4 1,66 9 3,75 6 2,5 7 2,91 26 10,83 

Sub-Modelo 2D 1 0,41 0 0 0 0 0 0 01 0,41 

Sub-Modelo 2E 3 1,25 3 1,25 9 3,75 6 2,5 21 8,75 

Sub-Modelo 2F 0 0 0 0 0 0 2 0,83 02 0,83 

Total 24 9,98 20 8,32 35 14,58 23 9,57 102 42,5 

Modelo 3 Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 30/ 12,5% 

Sub-Modelo 3A 12 5 8 3,33 0 0 6 2,5 26 10,83 

Sub-Modelo 3B 0 0 1 0,41 0 0 3 1,25 4 1,66 

Total 12 5 9 3,74 0 0 9 3,75 30 12,5 

Modelo 4 Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 51/ 21,25% 

Sub-Modelo 4A 7 2,91 6 2,5 7 2,91 5 2,08 25 10,41 

Sub-Modelo 4B 5 2,08 11 4,58 2 0,83 8 3,33 26 10,83 

Total 12 4,99 17 7,08 9 3,74 13 5,41 51 21,25 

Outros Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 6/ 2,5% 

4 1,66 1 0,41 0 0 0 0 5 2,08 

Em Branco 0 0 0 0 1 0,41 0 0 1 0,41 

Total 4 1,66 1 0,41 1 0,41 0 0 6 2,5 

Total Geral 60 25 60 25 60 25 60 25 240 100 

  

Como já enunciado, ressaltamos os sub-modelos com o maior número de 

respostas para que possamos fazer uma avaliação: o modelo 1 é caracterizado pela 

proposta de “não-reação” e o sub-modelo 1B é o que apresenta como elemento 

significativo, a indiferença, ou seja, no modelo 1, encontramos um número maior de 

respostas dadas ao sub-modelo 1B, equivalendo a 10,41% (25)do total. Encontramos em 
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algumas respostas a ideia de que Ismael deveria ignorar a atitude de Paulo para que não 

piorasse a situação; um estudante chegou a expor a opinião de que Ismael deveria pedir 

para a professora não tomar atitudes. 

 O modelo 2 foi o que obteve maior número de respostas. Tal modelo é 

identificado pela estratégia de se recorrer a terceiros na resolução do conflito e o sub-

modelo mais indicado foi o 2A com 17,9% (43) das respostas, em que a professora é o 

agente responsável e capaz de organizar e resolver a situação. 

 O modelo 3 propõe a ação direta de Ismael, mas através da violência, tendo sido 

o sub-modelo 3A, representado pela utilização da violência física, o mais indicado 

totalizando 10,83% (26) das respostas. 

 No modelo 4, onde pudemos encontrar referência a sentimentos positivos, 

representado pela proposta de que Ismael deveria enfrentar o conflito e agir 

pacificamente, geralmente através do diálogo, praticamente não encontramos diferenças 

entre os sub-modelos 4A e 4B. O 4B onde Ismael não necessariamente precisaria 

utilizar elementos referentes à discriminação racial propriamente dita na sua 

argumentação representa 10,83% (26) das respostas, seguido do sub-modelo 4A 

(10,41% / 25), representado pela idéia de que Ismael deveria utilizar argumentos 

relacionados à igualdade de direitos. 

As próximas tabelas foram construídas para que possamos consultar os 

elementos essenciais relacionados a cada sub-modelo, e, ainda recorrendo à tabela 13, 

apresentaremos alguns dos resultados para analisarmos se serão relevantes para 

discussões futuras. 

 

7.2.1. Modelo 1/ Situação 1 

 

 A partir de agora, apresentaremos os resultados referentes aos sub-modelos que 

podem ser encontrados na tabela 13, ressaltando mais uma vez que não descreveremos 

todos os resultados obtidos, mas tão-somente os que apresentarem possível relevância. 
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Tabela 12. Principais elementos associados ao modelo 1 e aos seus sub-modelos 

MODELO 1 Ismael não deveria reagir 

Sub-Modelo 1A Reconhece seu valor 

Sub-Modelo 1B Indiferença 

Sub-Modelo 1C Sente-se humilhado/ Sentimento de vergonha 

Sub-Modelo 1D Fuga 

 

No sub-modelo 1B encontramos mais respostas dadas pelos (as) participantes da 

escola estadual (5% / 12) do que pelos (as) da escola municipal (1,25% / 3), 

demonstrando que o sentimento de indiferença prevaleceu mais nos (as) participantes da 

escola estadual do que nos da escola municipal. Ocorreu uma equivalência entre as duas 

escolas no sub-modelos 1A e 1D (1,25% / 3 e 0% respectivamente); no 1C não 

encontramos respostas dadas pelos (as) participantes da escola estadual e na escola 

municipal, 0,83% (2) das respostas indicam tal sub-modelo. 

 

7.2.2. Modelo 1/ Situação 2 

 

Chama-nos a atenção que respostas relacionadas aos sentimentos de vergonha e 

humilhação (sub-modelo 1C) não aparecem neste momento. Apesar de não termos 

números significativos, notamos que surgem, nas duas escolas, respostas que se referem 

ao desejo de fugir e abandonar a situação apresentada, representadas pelo sub-modelo 

1D com 2,5% (6) nas duas escolas. Respostas que dizem respeito à indiferença 

diminuem na escola estadual (2,5% / 6) e aumentam na escola municipal (1,66% / 4) em 

relação à situação 1 e respostas onde podemos perceber o reconhecimento de seu valor 

permanecem inalteradas nas duas escolas (1,25% / 3 em cada escola). Posteriormente 

apresentaremos as combinações entre as situações, levando em consideração os  (as) 

participantes e, então, poderemos aprofundar nossas análises. Passemos para o Modelo 

2 e analisemos seus sub-modelos. Segue a tabela com as características principais de 

cada sub-modelo para facilitar a visualização. 
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7.2.3. Modelo 2/ Situação 1 

 

Tabela 13. Principais elementos associados ao modelo 2 e aos seus sub-modelos 

MODELO 2 Ismael deveria ter recorrido a terceiros na resolução do conflito 

Sub-Modelo 2A Professora 

Sub-Modelo 2B Próprios pais/ Responsáveis 

Sub-Modelo 2C Direção da Escola 

Sub-Modelo 2D Pais de Paulo 

Sub-Modelo 2E Polícia/ Outros Órgãos 

Sub-Modelo 2F Indeterminado 

 

Já temos conhecimento de que obtivemos mais respostas dadas ao modelo 2. As 

respostas que indicavam a professora como agente capaz de promover a resolução do 

conflito foram as mais indicadas pelos (as) participantes (17,9% / 43) seguidas por 

respostas que indicavam como agentes a direção da escola (10,83% / 26) e a polícia ou 

outros órgãos relacionados à justiça (8,75% / 21). 

Nenhuma resposta da escola municipal relacionou-se à possibilidade de se 

recorrer aos próprios pais/ responsáveis (sub-modelo 2B), enquanto que na escola 

estadual, encontramos 1,25% (3) do total de respostas indicando tal sub-modelo.  

Curioso o fato de apenas um estudante ter aplicado o sub-modelo 2D; o único a 

aplicá-lo estuda na escola municipal e abstraiu como elemento significativo a 

responsabilidade dos pais de Paulo em fazer com que este reconhecesse seu erro e 

pedisse desculpas. O sub-modelo 2E (denúncia) foi mais aplicado na escola estadual 

(3,75% / 9), mas a diferença é insignificante em relação à escola municipal (1,25% / 3). 

 

7.2.4. Modelo 2/ Situação 2 

 

Ainda recorrendo à tabela 13, já na situação 2, os (as) participantes indicaram, 

através de suas respostas, como o principal agente, a direção da escola – sub-modelo  
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2C – totalizando 3,75% (9) das respostas da escola municipal e 2,91% (7) das respostas 

da escola estadual, diferença também não significativa. Lembramos que a segunda 

situação já contém a intervenção da professora que pode ter sido considerada 

insuficiente pelos (as) participantes, que passaram então a transferir a responsabilidade 

da resolução do conflito ao agente que ocupa lugar de superioridade na estrutura 

hierárquica. Agentes oriundos da própria escola como a professora (2A) e a direção da 

escola (2C) apareceram mais nas respostas dadas pelos (as) participantes da escola 

municipal (2A- 2,91% / 7 na municipal e 1,25 / 3 na estadual; 2C- 3,75% / 9 na 

municipal e 2,91 / 7 na estadual), enquanto que os (as) participantes da escola estadual 

responderam em maior quantidade que os agentes externos representados pela polícia/ 

outros órgãos (2E) e os próprios pais ou responsáveis (2B) seriam ideais para a 

resolução do conflito (2B - 2,08% / 5 na estadual e 0,41 / 1 na municipal e 2E - 2,5% / 6 

na estadual e 1,25 / 3 na municipal). Encontramos apenas dois participantes da escola 

estadual que aplicaram o sub-modelo 2F, onde apontam como importante que Ismael 

procure ajuda de terceiros por estar numa situação ruim, mas não especifica o agente.  

 

7.2.5. Modelo 3/ Situação 1 

 

Atentemo-nos agora à tabela das principais características do modelo 3 e seus 

sub-modelos: 

 

Tabela 14. Principais elementos associados ao modelo 3 e aos seus sub-modelos 

MODELO 3 Ismael deveria resolver o conflito violentamente 

Sub-Modelo 3A Através da Violência Física 

Sub-Modelo 3B Através da Violência Verbal 

 

 Tivemos um número considerável de estudantes que aplicaram este modelo, mas 

curiosamente, na primeira situação apresentada à escola estadual, nenhum estudante 

aplicou o modelo 3. Os (As) participantes da escola municipal apontaram apenas a 



P á g i n a  |  
 

121

violência física – sub-modelo 3A (5% / 12) como possibilidade de resolução do 

conflito. Passemos então para a situação 2 e façamos uma comparação. 

 

7.2.6. Modelo 3/ Situação 2 

 

 Na situação 2, podemos perceber que surgem as propostas de violência física 

(3A) como possibilidade de resolução do conflito na escola estadual (2,5% / 6), assim 

como também surge a indicação da violência verbal (3B) nas duas escolas (Municipal – 

0,41% / 1 e Estadual – 1,25% / 3). Houve uma diminuição de respostas relacionadas à 

violência física na escola municipal em relação à situação 1 (de 5 para 3,33%, ou seja, 

de 12 para 8 respostas). Comparando os resultados das duas escolas, percebemos que os 

(as) participantes da escola estadual apontaram menos respostas que apresentassem 

como resolução a violência física, mas em contrapartida apresentaram mais respostas 

baseadas na violência verbal.  

 

7.2.7. Modelo 4/ Situação 1 

 

Tabela 15. Principais elementos associados ao modelo 4 e aos seus sub-modelos 

MODELO 4 Ismael deveria enfrentar a situação e resolver o conflito pacificamente 

Sub-Modelo 4A Apresenta elementos que dizem respeito à discriminação 

Sub-Modelo 4B Não apresenta elementos que dizem respeito à discriminação 

 

Apesar da diferença insignificante em relação ao sub-modelo 4B, o sub-modelo 

4 A é o mais aplicado pelos (as) participantes nas duas escolas (2,91% / 7 das respostas 

da escola municipal e 2,91% / 7 das respostas da escola estadual), ou seja, em suas 

representações, aparece como elemento significativo a tentativa de expor a Paulo as 

razões pelas quais este não deve praticar a discriminação racial. Passemos para a 

segunda situação. 
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7.2.8. Modelo 4/ Situação 2 

 

Na situação 2, houve uma inversão na representação dos (as) participantes, 

acabando por prevalecer nas duas escolas o sub-modelo 4B, cujo elemento abstraído é 

de que Ismael não deve mencionar os aspectos relacionados à discriminação em sua 

defesa (4,58% / 11 das respostas da escola municipal e 3,33% / 8 das respostas da 

escola estadual). 

 

7.3. Apresentação dos resultados em relação ao número total dos participantes 

  

 Para a apresentação dos resultados em relação ao número total de participantes, 

ou seja, os 120 estudantes, optamos pela utilização de gráficos com a quantidade de 

indivíduos que aplicaram cada modelo seguida da sua respectiva porcentagem. Cada 

situação será representada por seu gráfico específico. 

7.3.1. Situação 1 

Gráfico 1. Distribuição dos modelos em relação ao número total de participantes – Situação 1 

23; 19%

59; 49%

12; 10%

21; 18%4; 3%

1; 1%

Modelo 1: Não-reação 
Modelo 2: Recorrer a terceiros
Modelo 3: Resolução violenta
Modelo 4: Resolução pacífica
Outros
Em Branco

 

 Temos neste primeiro gráfico, os seguintes dados: as categorias “outros” e “em 

branco” apresentam 3 e 1% respectivamente; 19% (23) dos participantes aplicaram o 

modelo 1; 49% (59) o modelo 2; 10% (12) aplicaram o modelo 3; o modelo 4 foi 

aplicado por 18% (21) dos participantes. 
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7.3.2. Situação 2 

Gráfico 2. Distribuição dos modelos em relação ao número total de participantes – Situação 2 

28; 23%

18; 15%

30; 25%

1; 1% 0; 0%

43; 36%

Modelo 1: Não-reação

Modelo 2: Recorrer a terceiros

Modelo 3: Resolução violenta

Modelo 4: Resolução pacífica

Outros

Em Branco

 Na situação 2, dos 120 participantes que responderam à questão relacionada à 

ação, apenas 1 não nos forneceu subsídios para que fosse identificado como modelo 

representando apenas 1% (1) na categoria “outros”; 23% (28) dos participantes 

aplicaram o modelo 1; 36% (42) o modelo 2; o modelo 3 foi aplicado por 15% (18) e o 

modelo 4 por 25% (30) dos (as) participantes. 

 Comparando as situações 1 e 2, podemos notar que houve um aumento na 

aplicação do modelo 1 na situação 2 (de 19 para 23%, ou seja, de 23 para 28 respostas), 

já o modelo 2 demonstrou uma queda em relação à primeira situação (de 49 para 36%; 

de 59 para 43 respostas); o modelo 3 que havia sido aplicado por 10% (12) na primeira 

situação, passou a ser aplicado por 15% (18) na segunda e o modelo 4 que havia sido 

aplicado por 18% (21), passou a ser aplicado por 25% (30) na segunda situação. 

 Percebemos, portanto, um aumento na aplicação dos modelos 1, 3 e 4 e uma 

diminuição do modelo 2 da primeira para a segunda situação. 

Apesar da pequena diferença, é interessante notarmos que o modelo 2 (recorrer a 

terceiros na resolução do conflito), diminuiu na segunda situação, enquanto que o 

modelo 4, onde se apresenta como elemento significativo a disposição de Ismael em 

enfrentar o conflito e resolvê-lo pacificamente, aumenta. Este dado será alvo de 

reflexões para que possamos verificar a existência de uma relação entre a aplicação dos 

modelos. 
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7.3.3.Situação 3 

 

Gráfico3.  Distribuição dos (as) participantes da pesquisa nos modelos elaborados na situação 3 

30; 25%

84; 70%

5; 4% 1; 1%

Modelo 1: Perspectiva passiva

Modelo 2: Perspectiva ativa

Outros

Em Branco

 

 Analisando o gráfico 3 percebemos que dos 120 participantes, apenas 4% (5) 

foram agrupados na categoria “outros” e 1% (1) não respondeu à questão de onde 

extraímos os elementos para a elaboração dos modelos; 25% (30) aplicaram o modelo 1 

representando Ismael numa perspectiva passiva e 70% (84) dos (as) participantes 

aplicaram o modelo 2 em que Ismael é representado na perspectiva ativa.  

Notamos que diante dos resultados apresentados nas situações 1 e 2 em que o 

modelo 2 foi o mais aplicado, indicando que os participantes optavam por recorrer a 

terceiros, poderíamos supor que na situação 3 o modelo mais aplicado fosse o número 1 

em que Ismael é concebido na perspectiva passiva. Entretanto, ocorre uma 

surpreendente mudança de paradigma quando constatamos que o modelo mais utilizado 

é o de número 2, em que Ismael é apresentado na perspectiva ativa, sendo ainda, 

associado a sentimentos positivos.  

 Talvez pudéssemos relacionar tal mudança paradigmática e o surgimento de 

sentimentos positivos na vítima ao aparecimento da personagem Taiane, que traz 

consigo uma proposta bastante motivadora, por ser uma colega de classe, disposta a 

apoiar Ismael na luta contra a discriminação racial. A preocupação de Taiane apresenta 

sentimentos positivos e valores como generosidade e solidariedade; sua intenção em 

ajudar Ismael transcende o aspecto puramente punitivo a ser dispensado sobre aquele 
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que comete um erro. Sua disposição em ajudá-lo pretende promover uma transformação 

para que tais atitudes deixem de ser corriqueiras; preocupa-se com o fato de Ismael não 

desejar voltar à escola. Tais sentimentos, presentes em Taiane, serviram de estímulos 

para que novas representações fossem realizadas por grande parte dos (as) participantes 

na situação 3. Nas situações 1 e 2, Ismael aparecia comumente imerso na passividade ou 

agindo por força de sentimentos negativos, passando na situação 3 a ocupar uma 

plataforma superior na pretensão de agir de acordo com princípios mais elevados. 

Até o presente momento apresentamos de forma ainda parcial as representações 

que os (as) participantes têm da discriminação racial. Consideramos parcial por 

entendermos que a elaboração dos modelos a partir das ações propostas por eles (as) foi 

apenas um ponto de partida, não sendo capaz de responder satisfatoriamente aos 

questionamentos que nos impulsionaram nesta trajetória. Acreditamos ser de extrema 

relevância conhecermos os sentimentos presentes na representação dos (as) 

participantes, visto que nos pautamos pela concepção indissociável dos aspectos 

cognitivos e afetivos. 

Para tanto, seguiremos o percurso a que nos propusemos, apresentando o 

levantamento realizado dos sentimentos presentes nas representações dos (as) 

estudantes que participaram. Não iremos indicar cada sentimento apresentado por cada 

um (a), pois evidentemente um mesmo sentimento pode ter sido indicado por mais de 

um (a) participante; faremos, então, uma apresentação em linhas gerais para, em 

seguida, arriscarmos algumas análises capazes de relacionar os sentimentos com as 

ações propostas. 

Ainda temos muito a explorar e reconhecemos que os caminhos trilhados até o 

momento e os que se colocam a nossa frente são apenas algumas das possibilidades 

perante às inúmeras possíveis em relações tão complexas como as nossas, seres 

humanos. Continuemos a caminhada. 
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7.4. Apresentação dos sentimentos presentes nas representações dos (as) 

participantes e suas relações com as ações propostas nos modelos extraídos 

 

7.4.1. Situações 1 e 2 

 

Nas situações 1 e 2, nas 120 respostas, todos os sentimentos atribuídos a Ismael, 

independentemente dos modelos e/ ou sub-modelos aplicados pelos (as) participantes, 

foram negativos, tais como: tristeza, vergonha, exclusão, humilhação, constrangimento, 

raiva, indignação, entre outros. Mesmo no sub-modelo 1A, em que Ismael não deve 

reagir por reconhecer seu valor, e no 2E, em que Ismael deve recorrer à justiça na 

tentativa de garantir direitos, não encontramos nas respostas à pergunta relacionada aos 

sentimentos, a exposição destes positivamente. 

 

Sujeito MA, 15, FEM, E2, S2 

“Ele sentiu muito ódio e muita tristeza porque estavam zombando da cor dele”. 

 

Sujeito OR, 13, MASC, E1, S1 

“Ismael se sentiu sozinho, um vazio. Por dentro de seu corpo muita tristeza, ele se 

sentiu excluído por todos os colegas pela cor de sua pele”. 

7.4.2. Situação 3 

A situação 3, diferentemente das anteriores, apresentou um número considerável 

de sentimentos positivos atribuídos a Ismael, tais como: coragem, destemor, amizade, 

solidariedade, generosidade, confiança, liderança, entre outros. 

Dos 120 participantes da pesquisa, 82 atribuíram sentimentos positivos a Ismael 

na terceira situação, apenas 32 atribuíram sentimentos negativos enquanto somente 6 

participantes foram enquadrados em outros/ em branco. Podemos atribuir tamanha 

mudança na perspectiva dos (as) participantes ao aparecimento de Taiane no conflito, 

pois esta apresentou para Ismael uma possibilidade de luta, encorajando-o a voltar para 

a escola para que juntos lutassem pelo fim da discriminação racial.  
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Diante das constatações realizadas mediante o levantamento destes elementos, 

podemos pressupor que o teor dos sentimentos atribuídos a Ismael foi fundamental para 

as estratégias de resolução do conflito. Isso parece sugerir que sentimentos negativos 

dificultam a aquisição de condições que favoreçam a iniciativa de enfrentamento diante 

de uma situação difícil; enquanto que sentimentos positivos são capazes de mobilizar 

competências e encorajar o indivíduo a buscar possibilidades de promover mudanças 

em aspectos relevantes para a sua satisfação e completude. Observemos alguns 

exemplos nas respostas dos (as) estudantes: 

 

Sujeito RO, 14, MASC, E2, S3 

“Ismael se sentiu corajoso e forte para mudar o racismo na escola”. 

 

Sujeito KAD, 14, FEM, E2, S3 

“Sentia que existia uma chance de ser feliz”. 

 

7.5. Apresentação das combinações e cruzamentos entre as situações 1 e 2 e suas 

relações com a situação 3 

Como já mencionado anteriormente, preocupamo-nos com as possíveis relações 

entre a aplicação dos modelos nas três situações, ou seja, entendemos como relevante a 

continuidade ou não dos (as) participantes manterem o mesmo princípio na aplicação 

dos modelos na resolução do conflito. Dessa forma, elaboramos tabelas contendo a 

relação entre as situações e, como pudemos extrair os mesmos modelos entre as 

situações 1 e 2, consideramos ser interessante que façamos um esforço em investigar se 

os indivíduos continuariam aplicando os mesmos modelos de uma situação para outra. 

Estes resultados compreendem o que chamamos por combinações. Doravante, 

apresentaremos os resultados deste levantamento para que possamos, ao final, 

refletirmos sobre se tais resultados interferiram de alguma forma na posição assumida 

por Ismael na terceira situação na representação de cada participante.  

Inicialmente apresentaremos uma tabela para cada escola de forma a indicar o 

cruzamento entre os modelos: 
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Escola Municipal 

Tabela 16. Cruzamento dos modelos aplicados entre as situações 1 e 2 – Escola Municipal 
S1 

 
S2 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 TOTAL 

Modelo 1 
 

1 3 3 5 12 

Modelo 2 
 

3 14 2 1 20 

Modelo 3 
 

0 4 4 0 08 

Modelo 4 
 

4 3 3 6 16 

TOTAL 
 

08 24 12 12 5611 

 
 

Escola Estadual 

Tabela 17. Cruzamento dos modelos aplicados entre as situações 1 e 2 – Escola Estadual 

S1 
 
S2 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 TOTAL 

Modelo 1 
 

9 5 0 1 15 

Modelo 2 
 

4 14 0 4 22 

Modelo 3 
 

1 8 0 0 09 

Modelo 4 
 

1 8 0 4 13 

TOTAL 
 

15 35 00 09 59 

Os valores em destaque na cor amarela indicam as combinações entre os 

mesmos modelos nas situações 1 e 2. Temos, portanto, a constatação de que menos da 

metade manteve o mesmo tipo de raciocínio, o que sinaliza a complexidade e papel dos 

conteúdos. Encontramos uma equivalência nas duas escolas quanto ao número de 

participantes que aplicou os mesmos modelos nas duas situações.  

Na próxima tabela, o leitor encontrará os resultados das combinações possíveis 

dos modelos entre as situações 1 e 2 associados à perspectiva assumida na situação 3. 

                                                 
11 Este total exclui os (as) participantes que foram agrupados na categoria “outros” ou deixaram em 
branco. 
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Nas primeiras colunas, indicamos os resultados obtidos na escola municipal; e nas 

posteriores, na escola estadual.  

As combinações destacadas foram as mais aplicadas dentro do conjunto dos 

modelos e serão alvo de nossas análises. Mais uma vez salientamos que não 

descreveremos todos os resultados obtidos, mas somente os que oferecem certa 

relevância ao nosso objetivo com este estudo. 

 

Tabela 18. Combinação dos modelos entre as situações 1 e 2 e sua relação com a situação 3 

Escola Municipal Estadual  
Combinações 

Possíveis 
Perspectiva 

Ativa na 
Situação 3 

Perspectiva 
Passiva na 
Situação 3 

Total de 
Combinações 

Perspectiva 
Ativa na 

Situação 3 

Perspectiva 
Passiva na 
Situação 3 

Total de 
Combinações 

Total 

Modelos 1-1 01 ______ 01 07 02 09 
10 

Modelos 1-2 01 02 03 02 02 04 
07 

Modelos 1-3 ______ ______ 00 ______ 01 01 
01 

Modelos 1-4 04 ______ 04 01 ______ 01 
05 

Modelos 2-1 03 ______ 03 01 03 04 
07 

Modelos 2-2 11 03 14 09 05 14 
28 

Modelos 2-3 03 01 04 05 03 08 
12 

Modelos 2-4 02 01 03 06 01 07 
10 

Modelos 3-1 03 ______ 03 ______ ______ 00 
03 

Modelos 3-2 02 ______ 02 ______ ______ 00 
02 

Modelos 3-3 04 ______ 04 ______ ______ 00 
04 

Modelos 3-4 02 01 03 ______ ______ 00 
03 

Modelos 4-1 03 02 05 01 ______ 01 
06 

Modelos 4-2 01 ______ 01 04 ______ 04 
05 

Modelos 4-3 ______ ______ 00 ______ ______ 00 
00 

Modelos 4-4 05 01 06 03 01 04 
10 

Total 56 
 

57 113 
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Os (As) participantes cujas representações foram enquadradas na categoria 

“outros” em algumas das três situações, não aparecem distribuídos na tabela. Na escola 

municipal, 04 participantes estão configurados na categoria “outros” na situação 1 e 

dois participantes na situação 3, totalizando, portanto, 53 participantes presentes na 

tabela; na escola estadual, 1 participante deixou em branco sua resposta, 

impossibilitando-nos de extrair o modelo na situação 1, o que nos impediu uma 

combinação com a situação 2; outro estudante procedeu da mesma forma na situação 3, 

não sendo possível indicar a perspectiva adotada e um outro foi configurado na 

categoria “outros” na situação 3, totalizando 57 participantes presentes na tabela. 

Notamos que a combinação modelos 2-2 foi a mais aplicada pelos (as) 

participantes, totalizando 28 estudantes das duas escolas, entretanto ocorre um fato 

curioso: o modelo 2 é o que propõe que Ismael recorra a terceiros como estratégia para a 

resolução do conflito, mas quando conferimos a perspectiva ocupada pelas 

combinações, percebemos que tanto em uma escola quanto em outra, a perspectiva mais 

aplicada é a ativa. 

A partir de uma leitura atenta da tabela apresentada (número 18), podemos 

perceber que 25 participantes da escola municipal aplicaram os mesmos modelos nas 

situações 1 e 2; na escola estadual 27 participantes aplicaram os mesmos modelos nas 

duas situações, não podendo esta ser considerada diferença significativa. 

A combinação “Modelos 2-2” foi a mais aplicada pelas duas escolas. Os 

resultados obtidos podem suscitar a busca de inúmeras possibilidades de análises e 

investigações. Entretanto, vamos nos ater a apenas alguns dos aspectos possíveis. 

Dentre eles, analisaremos a combinação “Modelos 2-2”, por ser a responsável pelas 

inúmeras inquietações surgidas. O modelo 2, tanto na primeira quanto na segunda 

situações, apresentava como elementos significativos a representação de Ismael 

recorrendo a terceiros como estratégia para a resolução do conflito. Poderíamos 

entender que tal representação predispusesse uma certa inatividade ou incapacidade de 

liderar atitudes na situação vivida. No entanto, chama-nos atenção o fato de que a 

maioria dos (as) participantes que aplicou o mesmo modelo nas situações 1 e 2, 

representou Ismael numa perspectiva ativa na situação 3. Podemos pressupor que o 

apoio recebido tenha promovido a motivação para ação no conflito.  

Analisando a contrapartida de tal fenômeno, colocamo-nos diante de outro 

aspecto: somente 10 participantes no conjunto de todos, aplicaram a combinação 
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“Modelos 4-4”, modelo este que pressupunha o enfrentamento da situação por parte de 

Ismael e a resolução pacífica do conflito. Dos 10 participantes, apenas 02 não aplicaram 

o modelo 2 (perspectiva ativa) na situação 3, ou seja, mesmo estes tendo seguido uma 

“coerência” nas duas situações, não concluíram a sua trajetória representando Ismael na 

perspectiva ativa. Outro fator curioso percebido na escola estadual é que 10 

participantes aplicaram a combinação “Modelos 1-1”. Tais modelos apresentavam como 

pressuposto a “não-reação” de Ismael, entretanto, curiosamente, 08 dos 10 participantes 

concluíram suas trajetória representando Ismael numa perspectiva ativa. 

 Chegamos a um ponto crucial em nossa investigação, pois estamos diante de 

fenômenos bastante enriquecidos por suas especificidades. Como já destacado acima, 

poderíamos seguir uma infinidade de trajetórias, mas precisamos nos ater a alguma que 

nos proporcione a possibilidade de chegarmos ao objetivo desejado. É fato que o 

interesse por objetos de pesquisa, bem como o direcionamento estabelecido não 

pressupõe neutralidade e, como já declarado no início deste estudo, nosso objetivo é 

contribuir de alguma forma para que educadores (as) possam encontrar nestas linhas, 

possibilidades para promoverem reflexões profícuas acerca de alternativas, práticas e 

intervenções no ambiente escolar diante de conflitos que envolvam a discriminação 

racial. 

 Contribuir, entretanto, não pressupõe o oferecimento de receitas, afinal, o 

processo educativo jamais poderá ser contemplado por manuais de instrução. 

Entendemos por contribuição, neste caso, como o oferecimento de apontamentos, 

levantamento de elementos percepções que puderam ser abstraídas do funcionamento 

psíquico do número limitado de participantes com os quais tivemos contato para que 

alguns aspectos possam ser elucidados. 

 Nada do que for encontrado nestas páginas pode ser encarado como verdade 

absoluta, pois representamos apenas uma parte infinitesimal da teia tecida há muito por 

todos os seres que compõem o cenário complexo no qual vivemos. 

 Doravante, seguiremos propondo reflexões acerca dos fenômenos assinalados 

por nós como relevantes, o que evidentemente não pressupõe sua maior validade ou 

importância, resumindo-se apenas a escolhas, como tantas outras que fazemos a cada 

instante. 
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CAPÍTULO VIII 

POSSÍVEIS REFLEXÕES A PARTIR DOS RESULTADOS 

 

 Justificamos, no início do presente trabalho, a nossa opção pela Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento pela valorização que dedica ao ser humano em 

sua constituição complexa e integral. Nossa intenção era nos afastar de metodologias 

que isolam as partes na busca pela análise. O resultado não poderia ser diferente: 

deparamo-nos com irregularidades provocativas e cheias de vida, pois são reais, 

construídas não por sujeitos ideais, mas por seres reais que pensam, sentem, agem, 

classificam, distinguem, confundem-se, sentem medo, amam, indignam-se, seres que 

estão, a todo momento, contribuindo na construção do mundo em que vivem e sendo 

construídos por suas reações. Todo este intróito serve para esclarecer que nossas 

discussões partirão não das regularidades, mas das inusitadas irregularidades 

encontradas no corpo deste trabalho. 

 Propomos percorrer por cada variável apresentada no capítulo anterior, 

analisando as suas relevâncias e especificidades. Seguiremos a ordem já apresentada por 

questão de organização. 

 

8.1. Reflexão dos resultados a partir da variável escola 

 

 É evidente que encontraríamos diferenças nos resultados entre as escolas apesar 

de ambas serem públicas, de pertencerem à mesma região da cidade de São Paulo e de 

termos realizado a pesquisa com adolescentes da mesma faixa etária, pois cada qual 

preserva sua especificidade. 

 Encontramos certa “coerência” na elaboração dos modelos entre as situações, se 

analisarmos que os resultados relacionados à “não-reação” ou à “transferência para 

terceiros” foram mais aplicados pelos (as) participantes da escola estadual nas situações 

1 e 2, sendo que na situação 3 foram também os (as) participantes da escola estadual os 

(as) que mais aplicaram o modelo relacionado à perspectiva passiva de Ismael. 
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 Já os participantes da escola municipal aplicaram mais o modelo relacionado ao 

enfrentamento e resolução pacífica por parte do Ismael nas situações 1 e 2, tendo 

aplicado mais a perspectiva ativa de Ismael na situação 3. 

 Este teria sido o ponto mais interessante dos resultados nesta variável, 

entretanto, a diferença é pequena entre uma escola e outra e por esta razão, não nos 

debruçaremos neste aspecto para o aprofundamento de nosso estudo. 

 

8.2. Reflexão dos resultados a partir da variável gênero 

 

 Ao analisarmos a variável gênero, encontramos a mesma “coerência” indicada 

na variável escola. Apesar de ambos os gêneros aplicarem mais o modelo que propõe a 

recorrência a terceiros nas situações 1 e 2, as meninas aplicaram mais que os meninos o 

modelo relacionado ao enfrentamento do conflito por Ismael de forma direta e pacífica, 

tendo sido também as meninas quem mais aplicaram o modelo na perspectiva ativa na 

situação 3. Assim como na variável escola, na variável gênero as diferenças em 

números não são relevantes a ponto de a encararmos como a mais interessante e 

reveladora de nosso estudo. 

 

8.3. Reflexão dos resultados a partir dos sub-modelos 

 

 Analisando os resultados obtidos levando-se em consideração apenas os sub-

modelos, encontramos menos relevâncias ainda; como na situação 3 não foi possível a 

elaboração de sub-modelos, fica ainda mais difícil estabelecer relações nesta variável. 

Por esta razão, optamos por não levá-la em consideração para o aprofundamento de 

nosso estudo. 

 

8.4. Reflexão dos resultados a partir do total de participantes 

 

 Quando analisamos os resultados levando em consideração o número total de 

participantes, independentemente das variáveis escola e gênero e priorizando o 
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resultado da elaboração dos modelos, podemos perceber que houve, no decorrer das 

situações apresentadas aos (às) participantes, uma alteração das representações que 

fizeram da discriminação racial. 

 Na primeira situação prevaleceu a ideia de que Ismael deveria recorrer a 

terceiros; já na segunda, houve uma diminuição na aplicação deste modelo e um 

aumento nos demais em que havia a proposta de “não-reação”, “reação pacífica” e 

também “reação violenta”. 

 Optamos por salientar em nossas reflexões os modelos 2 (recorrer a terceiros) e 

o 4 (a proposta da reação pacífica) por acreditarmos ter havido um desenvolvimento nas 

reflexões dos (as) participantes. 

 Houve a diminuição expressiva do modelo 2 e aumento do modelo 4, o que 

também não se torna relevante sem levar em consideração os resultados da situação 3, 

onde a maior parte dos (as) participantes, de maneira bastante expressiva, aplicou o 

modelo 2 em que Ismael é projetado na perspectiva ativa. Por esta razão optamos por 

dar início a uma discussão partindo dos resultados obtidos através dos cruzamentos 

entre as situações 1 e 2 , relacionando-o com a situação 3. Em suma: 

• Entre as situações 1 e 2, das 120 respostas possíveis, obtivemos 102 que foram 

enquadradas no modelo 2 (recorrer a terceiros) e, curiosamente, das 120 

respostas possíveis dos (as) mesmos (as) participantes, 84 culminaram no 

modelo 2 da situação 3, ou seja, representaram Ismael na perspectiva ativa. 

O que teria levado tais participantes a culminarem nesta perspectiva ao proporem 

nas situações anteriores a estratégia de Ismael recorrer a terceiros? Para subsidiar nossas 

reflexões, optamos por apresentar, na íntegra, as respostas de um dos participantes, para 

que possamos analisar, tentando extrair elementos que nos levem a compreender o que 

pode ter contribuído para que tais participantes mudassem os rumos de suas 

representações.  

Selecionamos um estudante da escola municipal cujas iniciais de seu nome são: 

COC, 14 anos, do sexo masculino; apresentaremos a seguir todas as perguntas e suas 

respostas para que possamos analisar integralmente: 

 

 



P á g i n a  |  
 

135

Situação 1 

1) O que você acha sobre esse fato? Explique com detalhes como você vê essa 

situação.  

COC: “Acho que o Paulo foi racista e não uma pessoa legal, ele deveria pedir 

desculpas”. 

 

2) O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Paulo? Por quê? 

Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

COC: “Ismael achou que havia algo escrito nele e que os outros estavam tirando sarro. 

Paulo achava que por Ismael ser preto, sumia quando apagava a luz. Paulo achava 

isso porque era racista”. 

 

3) Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Paulo? Por quê? 

Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

COC: “Ismael sentiu-se mal por estar sendo discriminado e Paulo sentiu-se culpado 

pelo mal-estar de Ismael, pois racismo é crime”. 

 

4) O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Paulo? Por 

quê? Explique com detalhes sua resposta. 

COC: “Ismael deveria ir à diretoria. Paulo deveria pedir desculpas”. 

 

Nesta situação, COC apresenta de forma clara sua opinião, faz menção a 

sentimentos negativos por parte de Ismael e finaliza dizendo que ele deveria procurar a 

direção da escola para que algum agente resolvesse o conflito. 
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Situação 2 

 

4) O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Paulo? Por quê? 

Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

COC: “Ismael pensou que esses apelidos eram para ele. Paulo pensou que todos 

gostavam dos apelidos que ele inventou, porque todos riam”. 

 

5) Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Paulo? Por quê? 

Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

COC: “Ismael sentiu-se triste porque todos aqueles apelidos eram para negros. Paulo 

sentiu-se culpado, porque graças a ele, Ismael estava muito triste”. 

 

6) O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Paulo? Por 

quê? Explique com detalhes sua resposta. 

COC: “Ismael deveria ir na delegacia fazer uma denúncia, pois foi discriminado. 

Paulo deveria pedir desculpas, pois o que ele fez é crime”. 

 

 Vale ressaltar que na situação 2 houve uma intervenção da professora diante do 

conflito ao parar suas atividades para discutir os aspectos inerentes às diferenças físicas 

e também acerca da luta pela abolição da escravatura pelas próprias comunidades 

negras. Percebemos nas respostas de COC que ele ainda atribui sentimentos negativos a 

Ismael, mas ao propor uma nova ação, apesar de continuar recorrendo a terceiros em sua 

representação, relaciona tal medida a um aspecto que transcende a simples punição que 

poderia ser determinada pela direção da escola e eleva o ato de Paulo à plataforma da 

justiça, devendo recorrer a órgãos capazes de assegurar a igualdade prevista na 

legislação.  

 Ao analisarmos a nova representação de COC, podemos relacioná-la à atitude da 

professora. Podemos pensar que se ela tivesse feito uso de sua autoridade para punir os 

envolvidos, agir sem escutá-los ou colocá-los para fora da sala, tendo tido ela mesma 

encaminhado os estudantes para a direção da escola; o participante em questão poderia 
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continuar acreditando na alternativa de recorrer à direção para que esta agisse de forma 

punitiva.  

 Acreditamos ter encontrado um elemento digno de atenção neste processo: a 

intervenção cuidadosa da professora que, longe de ter a pretensão de dar fim ao conflito 

instantaneamente ou até mesmo desvalorizar o conflito reduzindo-o a um acontecimento 

insignificante, colocou-se à disposição para esclarecer alguns dos conceitos alimentados 

por Paulo e outros colegas. Tal feito teria sido determinante na nova representação de 

COC, afinal, Ismael passa a ver a atitude de Paulo na situação 2 como algo que impede 

a garantia à integridade do ser humano, apresentando como estratégia de ação o apelo à 

justiça. 

 

Situação 3 

 

8) O que você acha que Ismael pensou naquele momento? E Taiane? Por quê? 

Explique detalhadamente o que cada um deles pensou. 

COC: “Ismael sentiu-se feliz porque os professores resolveram lutar pelo fim da 

discriminação. Taiane sentiu-se feliz porque conseguiu ajudar alguém”. 

 

9) Como você acha que Ismael se sentiu naquela ocasião? E Taiane? Por quê? 

Explique detalhadamente como cada um deles se sentiu. 

COC: “Ismael sentiu-se feliz porque a luta contra o racismo recomeçou. Taiane sentiu-

se feliz porque ajudou alguém”. 

 

10) O que você acha que Ismael deveria ter feito quando se deu o fato? E Taiane? 

Por quê? Explique com detalhes sua resposta. 

COC: “Ismael deveria ter comemorado porque com a luta reiniciada, o racismo 

poderia acabar de vez. Taiane deveria comemorar com o amigo porque o ajudou”.   
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Na situação 3, diferentemente das demais, COC atribui a Ismael sentimentos 

positivos como felicidade, esperança, confiança. Nesta situação, surge Taiane, disposta 

a colaborar na luta pelo fim da discriminação.  

Consideramos a representação de COC bastante positiva porque ele abandonou 

por completo a primeira intenção expressa na situação 1 que era a busca pela punição 

que deveria ser promovida pela direção da escola, passando na situação 2 a reconhecer 

que se tratava de uma prática ilegal, tendo mudado a sua estratégia para a resolução do 

conflito à instância judicial. Ao responder a questão da situação 3, concebe o fim do 

racismo como uma causa a ser defendida, o que não traria benefícios apenas a Ismael, 

mas para todos (as) aqueles (as) que sofrem com as consequências de atos semelhantes. 

 Existiram neste processo dois elementos de relevância: o primeiro deles foi o 

apoio oferecido pela colega Taiane, que, movida por sentimentos de generosidade, 

incentivou Ismael a enfrentar a situação e lutar por mudanças; outro fato considerado 

importante foi a proposta de elaborarem um trabalho que abordasse o tema gerador do 

conflito.  

É comum que, diante de conflitos nas relações entre estudantes, educadores (as) 

preocupem-se mais com a punição do que com o esclarecimento; devemos admitir que 

resumir todo o conflito a uma punição não garante a sua resolução, na medida em que 

outros podem continuar cometendo os mesmos erros por falta de conhecimento, e 

aquele que comete o erro, caso se disponha a não praticar novamente a discriminação, 

certamente não o fará mais por temor de ser castigado do que por compreender e 

valorizar a diversidade como característica de nossa identidade brasileira. 

A opção por apresentar tal estudo de caso teve como objetivo demonstrar que 

uma intervenção cuidadosa do (a) educador (a) pode fazer diferença no processo de 

reflexão por parte do (a) estudante na representação que este (a) faz da realidade, 

possibilitando que ele (a) construa elementos consistentes para as suas atuações e que 

chegue a conclusões a partir de suas próprias percepções. 

 

8.5. Reflexão a partir das combinações e cruzamentos entre as situações 

 

Não encontramos resultados expressivos quanto a possíveis “coerências” nos 

cruzamentos entre as situações, de forma que os (as) mesmos (as) participantes que 



P á g i n a  |  
 

139

aplicaram um modelo na situação 1 o aplicasse na situação 2, culminando no modelo 

esperado na situação 3 de acordo com a sua linha de raciocínio. Entretanto, analisando a 

reflexão realizada a partir de estudo de caso apresentado e das intervenções cometidas 

em cada situação, satisfizemo-nos com as “não-coerências”, afinal, foi bem mais valioso 

perceber que houve mudanças nas representações realizadas pelos (as) participantes. 

Encerramos este capítulo com tais reflexões, esperançosos de que elas possam 

contribuir nas práticas do (a) educador (a) que se dispuser a ter contado com este estudo. 

 Esperamos ter demonstrado a importância do papel do (a) professor (a) e de 

demais participantes envolvidos em conflitos desta natureza, neste caso, a Taiane, no 

processo de construção de representação da realidade, o que, em grande medida, faz 

parte da formação do ser humano na sua complexidade. 
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CAPÍTULO IX 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“Pensar a diversidade étnico-racial na área educacional é possibilitar 
inclusões, respeitos, conteúdos e solidariedades às crianças e jovens que 
carregam o estigma da diferença, seja pela sua cor de pele, seja pela sua 
religiosidade, seja pela sua orientação sexual, seja pelo seu grupo étnico ou 
apenas por serem diferentes daquilo que é considerado o ideal ou padrão. É, 
principalmente, buscar caminhos de emancipação para os excluídos” 
(Botelho, 2006). 

 

 Esperamos com esta trajetória termos sido capazes de apresentar com clareza os 

objetivos da presente pesquisa, bem como expor os questionamentos iniciais somados 

aos que surgiram no decorrer do processo de construção de nossa dissertação. 

 Evidentemente não concebemos este trabalho como concluído, uma vez que 

temos consciência de que as escolhas realizadas são apenas possibilidades dentre tantas 

possíveis e igualmente ricas. Apresentamos a possibilidade de analisarmos os resultados 

sob a perspectiva de gênero, da comparação entre as escolas, das características 

presentes nas representações que constituem cada modelo organizador, das 

características presentes na representação de cada sub-modelo, da combinação/ 

cruzamento entre os modelos, da relação entre as situações, da referência aos 

sentimentos apresentados pelos (as) participantes, enfim, apontamos disposição para 

aprofundarmo-nos nas inúmeras possibilidades que surgiram e acabamos optando pela 

que acreditamos ser capaz de nos levar a compreender o funcionamento psíquico e as 

implicações do processo educativo neste contexto. 

Se tivéssemos que definir com palavras como chegamos até aqui, arriscaríamos 

dizer que mais maduros, um pouco pelo que passamos, um pouco pelo que descobrimos 

e muito pelo que nos demos conta do que ainda temos por fazer. O caminho que se abre 

com a última palavra destas páginas é imenso e dependerá do uso que se fará deste 

estudo para que mais pessoas possam encontrar seus rumos e ter respeitada a sua 

integridade. 

Doravante, a sociedade continua seu percurso, as escolas estão cheias de seres 

humanos em construção, sejam estes estudantes ou educadores (as), estão cheias de 
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conflitos, desejos, sonhos, valores, emoções, tudo num movimento intenso e 

ininterrupto e, por isso, cheias de possibilidades. 

Nosso objetivo com o presente trabalho não tem como proposta afirmar a 

existência da discriminação racial no interior da escola, pois este é fato conhecido, mas 

trazer à tona aspectos de uma realidade geralmente ignorada no cotidiano escolar, que é 

a percepção que estudantes têm da discriminação racial. Dar voz às (aos) estudantes foi 

um exercício extremamente prazeroso e também incentivador, na medida em que 

conseguimos colocar em prática o ideal de educação apontado do decorrer deste estudo: 

a aproximação da ciência com a realidade existente, “nua e crua”, como tinha de ser 

para ter significado. 

Iniciamos o trabalho sem saber onde chegaríamos e a única certeza que 

obtivemos é a de que a realidade é riquíssima, ela provê a matéria-prima para tecermos 

nossos projetos.  

Esperamos ter tido a sensibilidade necessária para deixar nosso recado e que os 

elementos e apontamentos presentes possam ter contribuído para que este estudo dê 

frutos. 

Não se pode devolver à população negra o que se tirou durante anos com apenas 

algumas palavras, entretanto, não se pode reconhecer um direito enquanto se está com 

os olhos fechados para a realidade que nos cerca. Neste sentido é para isso que serve a 

ciência e a educação: para a propagação da verdade daquilo que nos pertence, para a 

promoção da transformação do que exclui e faz sofrer, porém, assim como foi 

necessário um exército preparado para destruir, é necessário também um exército 

preparado para construir.  
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