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RESUMO

RESUMO: Esta pesquisa aborda as influências dos diversos preconceitos ou ações discriminatórias decorrentes de estereótipos, discriminação, segregação, estigmatização e

intolerância no ambiente escolar e no processo de ensino-aprendizagem. Este estudo empírico permite discutir a eficiência das práticas pedagógicas que se relacionam com o

combate dos preconceitos, com propostas para a criação de mecanismos para a melhora do rendimento escolar (redução da repetência, evasão escolar, déficit de aprendizagem,

entre outros). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que prevê a categorização e catalogação dos diversos preconceitos existentes no ambiente escolar, associada à pesquisa

de campo em que foram selecionadas turmas de 6º ano de duas escolas de Passos e uma de Alpinópolis, para a aplicação de questionário fechado, a fim de se traçar um perfil

dos estudantes e das situações de preconceitos em que as diferentes comunidades escolares estão sujeitas. De acordo com os resultados parciais, observou-se que a escola

localizada na região central, o número de alunos que já sofreram algum tipo de preconceito é menor que os alunos da escola localizada na região periférica. As origens de tais

ações discriminatórias presentes no ambiente escolar estão de acordo com o contexto cultural, histórico e social em que os alunos estão inseridos e a escola deve atuar como

ambiente democrático de socialização, aprendizagem e convívio. Buscou-se compreender a maneira em que os diversos preconceitos são manifestos e como eles são

vivenciados, a fim de indicarmos estratégias pedagógicas para minimizar o impacto de tais atitudes na aprendizagem e convívio escolar.
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