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RESUMO 
 
 

O estudo do racismo no cotidiano escolar pode não ser um tema inédito, mas, infelizmente, não 
deixou de ser atual. Por isso, as pesquisas que trazem essa temática são fundamentais para 
revelar formas encobertas de discriminação e de preconceito, que devem ser combatidas, 
principalmente, no ambiente escolar, pois se trata de um local privilegiado para a troca de 
conhecimento e para se trabalhar as relações étnico-raciais. A presente pesquisa foi realizada 
na Escola Estadual Monsenhor João Alves, localizada no município de Taubaté, e tem como 
objetivos compreender a percepção dos alunos sobre a existência do racismo de forma 
explícita ou implícita no ambiente escolar e verificar o posicionamento dos estudantes diante 
dos recentes casos de racismo que ganharam destaque na mídia neste ano, por exemplo, os 
casos dos dois jogadores de futebol brasileiros, Daniel Alves e Mário Lúcio (Aranha), que 
sofreram com o racismo de torcedores rivais. Também é objetivo deste trabalho identificar a 
forma como a história da África é tratada no ambiente escolar, se é de forma a mostrar os 
aspectos positivos e negativos, ou só mostrando essa história relacionada à escravidão e à 
miséria. Para conduzir a pesquisa, foram levantadas informações a partir de artigos científicos 
e dissertações sobre a origem do racismo e sobre a maneira como foi inserido no Brasil, o que 
levou ao resgate da História brasileira, pois, desde o período colonial, os negros são rotulados 
como seres de uma raça inferior e, mesmo após a escravidão ser abolida, o negro continuou 
sendo visto como escravo, pois a elite não os queria inseridos no meio social. Dessa forma, o 
racismo está presente desde o início de nossa nação, como uma herança trazida pelos 
colonizadores europeus. Para o levantamento de informações, foram realizadas entrevistas por 
meio de questionários fechados; as perguntas estipuladas foram estabelecidas a partir de um 
debate feito com um grupo de alunos sobre o tema, as inquietações e questionamentos 
também serviram de referência para a criação das possíveis respostas dos entrevistados, que 
apareceram como alternativas. Os resultados das entrevistas foram quantificados e tabelados. 
Os questionários foram passados para todos os alunos da escola presentes  no dia da 
pesquisa. A análise de dados foi feita de maneira crítica, relacionando as informações obtidas 
com o material bibliográfico que serviu de base para a pesquisa. Os resultados obtidos foram 
disponibilizados para os professores da escola e para a direção, com o objetivo de contribuir 
com futuros planos de ação de combate ao racismo no ambiente escolar. Palavras-chave: 
Racismo. Escola. História. 


